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INTRODUÇÃO 

 
 O presente documento tem como finalidade apresentar as ações desenvolvidas pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), durante o exercício 2014, em 
consonância com os programas governamentais e o planejamento institucional, tendo em vista a 
prestação de contas ordinária anual exigida pelos órgãos de controle interno (Controladoria Geral da 
União – CGU) e externo (Tribunal de Contas da União – TCU). Para tanto, a elaboração do 
documento teve como base a Instrução Normativa TCU nº 63/2010 e Instrução Normativa TCU nº 
72/2013, a Decisão Normativa TCU nº 139/2014, a Portaria TCU nº 90/2014, a Portaria CGU nº 
522/2015 e demais orientações do órgão de controle interno. 
 O Relatório de Gestão do IFMA, referente ao exercício 2014, também objetiva informar à 
sociedade, de forma clara e transparente, como a Instituição empregou os recursos públicos 
aportados no seu orçamento, de forma a cumprir com a sua missão institucional: Promover 
educação profissional, científica e tecnológica, por meio da integração do ensino, pesquisa e 

extensão com foco na formação do cidadão e no desenvolvimento socioeconômico sustentável. 
Assim, em conformidade com os normativos citados anteriormente, o documento está subdividido 
em 14 Capítulos, além dos anexos. 
 O primeiro capítulo, denominado IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES 
CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO, reúne informações sobre a identificação da 
UJ, suas finalidades e competências, o seu organograma funcional e os seus macroprocessos 
finalísticos. 
 O segundo capítulo, por sua vez, aborda as INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA, 
contendo a estrutura de governança da Instituição, a avaliação do funcionamento dos controles 
internos, entre outras informações. O item remuneração paga a administradores não consta dessa 
parte, pois não se aplica à natureza da Instituição e/ou não possui informações no exercício. 
 O terceiro capítulo trata do RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE, ocasião em que 
são descritos os canais de acesso do cidadão a este Instituto Federal para fins de solicitações, 
reclamações, denúncias, sugestões, etc., além de informações sobre os trabalhos de elaboração da 
carta de serviços ao cidadão e dos informes dos mecanismos para medir a satisfação dos produtos e 
serviços, acesso às informações da UJ, avaliação do desempenho da UJ e medidas relativas à 
acessibilidade. 
 O quarto capítulo traz informações sobre o AMBIENTE DE ATUAÇÃO do IFMA, 
caracterizando o contexto onde a Instituição está inserida, de forma a apontar a influência desse 
contexto sobre os produtos e serviços e nos seus processos organizacionais. 
 No quinto capítulo apresenta-se o PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS 
ALCANÇADOS, tendo por base a programação orçamentária e financeira, no intuito de atingir 
seus objetivos institucionais, baseado no alcance de metas e indicadores de desempenho. As 
informações sobre a programação orçamentária e financeira e resultados alcançados são 
apresentadas em subitens, sendo que os subitens 5.2.1, 5.2.1.1, 5.2.2 e 5.2.2.1 não se aplicam ao 
Instituto Federal do Maranhão, razão pela qual os Quadros A.5.2.1 e A.5.2.2 foram retirados do 
Relatório. O IFMA não tem a seu cargo a execução da integralidade dos valores consignados à 
Ações, mas apenas a um ou mais subtítulos, e nem Ações integrantes do orçamento de 
investimento, pelo que foram omitidos do Relatório os subitens 5.2.3.1 e 5.2.3.4 juntamente com 
seus respectivos quadros. O Quadro A.5.4 foi excluído do referido Relatório, pois o IFMA não 
possui ainda indicadores de desempenho operacional. Também o Quadro A.5.5 foi excluído do 
Relatório, pois o IFMA ainda não dispõe de sistema de custos. 
 Em relação à sexta parte, referente a TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, destina-se a demonstrar a execução das despesas, 
apresenta-se informações sobre despesas com ações de publicidade e propaganda, demonstra-se e 
justifica-se eventuais passivos reconhecidos no exercício, demonstra-se a movimentação e saldos de 
restos a pagar de exercícios anteriores, informa-se sobre transferências de recursos mediante 
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convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou 
outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, informa-se sobre suprimento de fundos, contas 
bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal, informa-se sobre renúncia de receitas e 
gestão de precatórios. Nessa parte, não constam os seguintes quadros: Quadro A.6.1.2.1, 
denominado Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa, pois não se aplica ao 
IFMA; Quadro A.6.3, visto que a Instituição não reconheceu nenhum passivo no exercício; Quadros 
A 6.5.3 e A.6.5.4, pois o IFMA não possui instrumentos de convênio e de contrato de repasse a 
serem relatados. Por fim, O IFMA não é UJ do Poder Judiciário Federal, razão pela qual o conteúdo 
do item 6.8 não se aplica à sua natureza, razão pela qual todos os seus subitens e respectivos 
Quadros foram excluídos do Relatório. 
 No sétimo capítulo, GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E 
CUSTOS RELACIONADOS, têm-se informações sobre a estrutura de pessoal, terceirização de 
mão de obras e estagiários. São levantadas informações quantitativas e qualitativas sobre a gestão 
de recursos humanos do IFMA, de forma a possibilitar a análise da gestão do quadro de pessoal, 
tanto na dimensão operacional quanto na dimensão estratégica. O Quadro A.7.1.4.2 foi excluído do 
Relatório pois não se aplica ao IFMA. 
 O oitavo capítulo aborda a GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E 
IMOBILIÁRIO evidenciando a forma como o IFMA gere sua frota de veículos automotores, bem 
como os bens imóveis sob sua responsabilidade, tanto de propriedade da União, quanto locados de 
terceiros, demonstrando os controles internos relacionados à gestão desses itens do patrimônio. 
Neste Capítulo foram excluídos o Quadro A.8.2.2.2 - Cessão de espaço físico em imóvel da União 
na responsabilidade da UJ, pois não se aplica, considerando não haver a cessão de espaço físico em 
imóvel para outra UJ; e o Quadro A.8.2.3 - Discriminação de Imóveis Funcionais sob 
Responsabilidade da UJ, devido a não existência de imóveis funcionais sob a gestão do IFMA. 
 O nono capítulo, intitulado GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, apresenta 
a descrição dos principais sistemas computacionais do IFMA, evidenciando-se suas principais 
funcionalidades, todas as demandas já levantadas acerca da necessidade de desenvolvimento de 
novos sistemas, bem como dados referentes a contratos concernentes à tecnologia da informação. 
 O décimo capítulo é dedicado a apresentar a GESTÃO DO USO DOS RECURSOS 
RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL do Instituto Federal do Maranhão, 
evidenciando o nível de adesão da instituição a práticas que convergem para a sustentabilidade 
ambiental, mormente no que diz respeito a licitações sustentáveis. 
 O décimo primeiro capítulo trás informações sobre o ATENDIMENTO DE DEMANDAS 
DE ÓRGÃO DE CONTROLE, e diz respeito à conformidade e ao tratamento de disposições 
legais e normativas, envolvendo as recomendações e deliberações dos órgãos de controle interno e 
externo, bem como a atuação da Unidade de Auditoria Interna, entre outros dados relevantes. Nesse 
contexto, por não se aplicarem à Instituição, foram excluídos o Quadros A.11.3 (Demonstrativo do 
cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR) e o Quadro 
A.11.4 (Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2014). 
 O décimo segundo capítulo, concernente a INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, descreve que 
medidas foram tomadas para adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e reproduz a Declaração do Contador 
atestando a conformidade das demonstrações contábeis e a Declaração com Ressalva. O item 12.5 
(Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Previstas na Lei no 4.320/1964 e pela NBC T 16.6 
aprovada pela Resolução CFC no 1.133/2008), não se aplica ao IFMA, uma vez que a instituição 
executa todos os seus lançamentos contábeis, orçamentários e financeiros no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI. O item 12.6 (Demonstrações Contábeis e 
Notas Explicativas Exigidas pela Lei no 6.404/1976), também não se aplica ao IFMA, considerando 
que a contabilidade do IFMA não é regida pela Lei no 6.404/1976. O item 12.7 (Composição 
Acionária das Empresas Estatais) e seus respectivos subitens e Quadros, foram excluídos do 
Relatório, considerando que o IFMA é uma Autarquia Federal. Por fim, o item 12.8 foi também 
excluído, pois o IFMA não possui nenhuma auditoria independente. 
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 O décimo terceiro capítulo destaca OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO 
IFMA, consideradas relevantes, as quais estão relacionadas aos principais avanços obtidos pela 
Instituição, no exercício 2014. 
 O décimo quarto capítulo trata de conteúdos específicos, a saber: INDICADORES DE 
GESTÃO DOS IFETs NOS TERMOS DO ACÓRDÃO TCU n° 2.267/2005, análise dos 
resultados dos indicadores de gestão das IFETs e a relação de projetos desenvolvidos pelas 
fundações de apoio. 
 Por fim, são apresentadas as CONSIDERAÇÕES FINAIS sobre o Relatório de Gestão do 
IFMA, referente ao exercício 2014. 
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I. PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU NO 134/2013 – CONTEÚDO GERAL 

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE 

 

 Este capítulo reúne informações sobre a identificação da UJ, suas finalidades e competências, 
o organograma funcional e seus macroprocessos finalísticos. 
 
 

1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada 
 
 

Quadro1A.1.1.1 – IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL 
Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação Código 

SIORG: 244 
Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Denominação Abreviada: IFMA 
Código SIORG: 100921 Código LOA: 26408 Código SIAFI: 158128 
Natureza Jurídica: Autarquia Federal CNPJ: 10.735.145/0001-94 

Principal Atividade: Educação Profissional de Nível Técnico Código CNAE: 9999-9 

Telefones/Fax de contato:  (98) 3235-3304 (98) 3268-7092 

(98) 
3268-
8746 

Endereço Eletrônico: gabinete@ifma.edu.br 
Página na Internet: http://www.ifma.edu.br 
Endereço Postal: Av. Marechal Castelo Branco, 789 – São Francisco. CEP 65.076-091. São Luís-MA 

 

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
 

Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas 
A Instituição foi criada no século XX, mediante Decreto no. 7.566, de 23 de setembro de 1909, como Escola de 
Aprendizes e Artífices. Desde então, veio sofrendo várias alterações de denominação e/ou institucionalidade, sendo a 
mais recente a que deu origem ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, decorrente da Lei 
11.892, de 29 de dezembro de 2008. Tal Lei instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
e criou os Institutos Federias de Educação Ciência e Tecnologia. 
A expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica possibilitou ao Instituto Federal do 
Maranhão a criação, através de fases de implantação, de 21 novos Campus, 3 Campus Avançados, além da integração 
do Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão, com sua Unidade Descentralizada de Imperatriz, e das 
Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, de São Luís e de São Raimundo das Mangabeiras, pré-existentes. A 
estruturação desses novos Campus se deu em decorrência das Leis 11.534/07 e 11.740/08, que determinam o 
quantitativo de cargos para essas unidades de ensino, e ensejaram a autorização de funcionamento, conforme 
relacionado a seguir: 
 

CAMPUS DO IFMA – FASE I PORTARIA MEC No PUBLICAÇÃO DOU No 
Açailândia 156, de 30.01.2008 22, de 31.01.2008 
Alcântara 106, de 29.01.2010 21, de 01.02.2010 
Buriticupu 1.968, de 18.12.2006 242, de 19.12.2006 
Santa Inês 157, de 30.01.2008 22, de 31.01.2008 
São Luís-Centro Histórico 158, de 30.01.2008 22, de 31.01.2008 
Zé Doca 1.969, de 18.12.2006 242, de 19.12.2006 

 

CAMPUS DO IFMA – FASE II PORTARIA MEC No PUBLICAÇÃO DOU No 
Bacabal 1.170, de 21.09.2010 182, de 22.09.2010, Seção 1 
Barreirinhas 1.170, de 21.09.2010 182, de 22.09.2010, Seção 1 
Barra do Corda 1.170, de 21.09.2010 182, de 22.09.2010, Seção 1 
Caxias 1.170, de 21.09.2010 182, de 22.09.2010, Seção 1 
Pinheiro 1.170, de 21.09.2010 182, de 22.09.2010, Seção 1 
São João dos Patos 1.170, de 21.09.2010 182, de 22.09.2010, Seção 1 
São Raimundo das Mangabeiras 1.170, de 21.09.2010 182, de 22.09.2010, Seção 1 
Timon 1.170, de 21.09.2010 182, de 22.09.2010, Seção 1 

 

CAMPUS DO IFMA – FASE III PORTARIA MEC No PUBLICAÇÃO DOU No 
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Coelho Neto 330, de 23.04.2013 78, de 24.04.2013, Seção 1 
Grajaú 993, de 07.10.2013 195, de 08.10.2013, Seção 1 
Pedreiras 993, de 07.10.2013 195, de 08.10.2013, Seção 1 
São José de Ribamar 1.074, de 30.12.2014 253, de 31.12.2014, Seção 1 
Viana 1.074, de 30.12.2014 253, de 31.12.2014, Seção 1 

 

CAMPUS AVANÇADOS DO IFMA PORTARIA MEC No PUBLICAÇÃO DOU No 
Carolina 1.074, de 30.12.2014 253, de 31.12.2014, Seção 1 
Porto Franco 1.074, de 30.12.2014 253, de 31.12.2014, Seção 1 
Rosário 1.074, de 30.12.2014 253, de 31.12.2014, Seção 1 

 

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

• O Campus São Luís-Monte Castelo é originário da criação do IFMA e sua autorização legal é dada pelo 
Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, que cria a Escolas de Aprendizes e Artífices da capital 
maranhense; 

• O Campus Maracanã é originário da criação do IFMA e sua autorização legal e dada pelo Decreto Nº 83.935, 
de 4 de setembro de 1979, que cria a Escola Agratécnica Federal de São Luís; 

• O Campus Imperatriz é originário da criação do IFMA e sua autorização legal é dada pela Portaria No 157, de 
12 de março de 1987, que estabelece a autorização de funcionamento da Unidade de Ensino Descentralizada de 
Imperatriz (UNED-Imperatriz), vincula, na oportunidade, a Escola Técnica Federal do Maranhão. 

• O Campus Codó é originário da criação do IFMA e sua autorização legal é dada pela Lei 8.670, de 30 de junho 
de 1993, que cria a Escola Agratécnica Federal de Codó. 

• O Campus São Raimundo das Mangabeiras é originário da criação do IFMA e sua autorização legal é dada 
pela Lei 11.534, de 25 de outubro de 2007, que cria a Escola Agrotécnica Federal de São Raimundo das 
Mangabeiras. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas 
Em consonância com o Art. 4, Título III, Capítulo I, do Regimento Geral, aprovado na Resolução Nº 030/2014-
CONSUP, de 11 de junho de 2014, a estrutura organizacional de referência da Reitoria do IFMA foi aprovada através 
da Resolução Nº 017/2014, de 26 de maio de 2014. 
 
 
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas 
O Estatuto do IFMA foi aprovado pela Resolução No 028/2009-CONSUP, de 17 de agosto de 2009, e Resolução No 
076/2013 (que trata da alteração do §1º e alínea a do §2, do art. 1º, Capítulo I, Titulo I do Estatuto do IFMA aprovado 
pela Resolução nº 028/2009). O Regimento Geral do IFMA foi aprovado pela Resolução No 030/2014-CONSUP, de 11 
de junho de 2014. 
 

 

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
 

Código SIAFI Nome 
158128 Reitoria 
158295 Campus Açailândia 
158292 Campus Alcântara 
158297 Campus Bacabal 
158285 Campus Barreirinhas 
158284 Campus Barra do Corda 
158283 Campus Buriticupu 
158456 Campus Caxias 
158455 Campus Coelho Neto 
158293 Campus Codó 
154854 Campus Grajaú 
158294 Campus Imperatriz 
154855 Campus Pedreiras 
158282 Campus Pinheiro 
158290 Campus Santa Inês 
158291 Campus São João dos Patos 
154859 Campus São José de Ribamar 
158288 Campus São Luís-Centro Histórico 
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158276 Campus São Luís-Maracanã 
158286 Campus São Luís-Monte Castelo 
158296 Campus São Raimundo das Mangabeiras 
158457 Campus Timon 
154856 Campus Viana 
158289 Campus Zé Doca 

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
 

Código SIAFI Nome 
26408 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA 

 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 
 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 
154854 26408 
154855 26408 
154856 26408 
154859 26408 
158128 26408 
158276 26408 
158282 26408 
158283 26408 
158284 26408 
158285 26408 
158286 26408 
158288 26408 
158289 26408 
158290 26408 
158291 26408 
158292 26408 
158293 26408 
158294 26408 
158295 26408 
158296 26408 
158297 26408 
158455 26408 
158456 26408 
158457 26408 

 

Unidades Orçamentárias Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
 

Código SIAFI Nome 
26408 IFMA 

 
 
1.2 Finalidades e Competências Institucionais da Unidade 
 

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão, doravante tratado como 
Instituto Federal do Maranhão (IFMA), com sede de sua administração central domiciliada na 
Reitoria, em São Luís-MA, e âmbito em todo o Estado do Maranhão, é uma instituição de educação 
superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi e descentralizada, especializada na 
oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na 
conjunção de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica, de natureza 
jurídica autárquica, vinculada ao Ministério de Educação, detentora de autonomia administrativa, 
patrimonial, financeira, didática pedagógica e disciplinar. 

A legislação define os seguintes princípios, finalidades, características e objetivos do IFMA, 
reproduzidos, em sua íntegra, no Estatuto aprovado pela Resolução nº. 66/2009-CONSUP/IFRN do 
Conselho Superior: 

Art. 3º O Instituto Federal do Maranhão, em sua atuação, observa os seguintes princípios 
norteadores: 



21 
 

I. compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do meio 
ambiente, transparência e gestão democrática; 
II. verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão; 
III. eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento científico e 
tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais;  
IV. inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais e deficiências específicas; 
e  
V. natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União;  
VI. universalização e democratização do conhecimento;  
VII. pluralismo de idéias e de pensamento;  
VIII. flexibilidade de métodos, critérios e procedimentos de ensino;  
IX. excelência educacional; e  
X. respeito à diversidade e ao meio ambiente. 
 
Art. 4º O Instituto Federal do Maranhão tem as seguintes finalidades e características: 
 

I. ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 
formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da 
economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;  
II. desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas 
sociais e peculiaridades regionais;  
III. promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e 
educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de 
gestão;  
IV. orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos 
produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das 
potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 
Instituto Federal do Maranhão;  
V. constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de 
ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado 
à investigação empírica, bibliográfica, tecnológica e científica;  
VI. qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 
instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos 
docentes das redes públicas de ensino;  
VII. desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;  
VIII. realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o 
cooperativismo e o desenvolvimento humano, científico e tecnológico; e  
IX. promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente; e  
X. avaliar competências profissionais, acreditando-as ou certificando-as. 
 
Art. 5º O Instituto Federal do Maranhão tem os seguintes objetivos: 
 

I. ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de 
cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação 
de jovens e adultos;  
II. ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 
capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos 
os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica;  
III. realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;  
IV. desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 
educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os 
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segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos 
científicos e tecnológicos;  
V. estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 
emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e 
regional;  
VI. estimular e desenvolver atividades físicas com base na cultura corporal, no equilíbrio da 
saúde e na melhoria da qualidade de vida; e  
VII. ministrar em nível de educação superior:  
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes 
setores da economia;  
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com 
vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e 
matemática, e para a educação profissional;  
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os 
diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;  
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à 
formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e  
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para 
promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas 
no processo de geração e inovação tecnológica. 
 
Art. 6º No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal do Maranhão, em 

cada exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de suas vagas para a 
educação profissional técnica de nível médio, e o mínimo de 20% (vinte por cento) das vagas para 
cursos de licenciatura e/ou programas especiais de formação pedagógica, ressalvado o caso previsto 
no §2º do art. 8º da Lei nº. 11.892/2008. 

 
 
 
 

1.3 Organograma Funcional 
 
A Figura 1 mostra o organograma funcional geral do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Maranhão (IFMA), organizado em estrutura multicampi, com proposta 
orçamentária anual identificada para cada Campus e a Reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, 
encargos sociais e benefícios aos servidores, conforme previsto nos termos da Lei 11.892, de 29 de 
dezembro de 2008. 
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Figura 1 - Estrutura organizacional geral do IFMA 

 
 

 
A descrição dos setores, com sua estrutura organizacional e respectivas competências, 

relacionadas ao Regimento Geral, aprovado pela Resolução Nº 030, de 11 de junho de 2014 
(acessível a todos os cidadãos através do endereço eletrônico: 
http://www.ifma.edu.br/index.php/instituto/orgaos-colegiados), são apresentadas abaixo: 
 

I- Órgãos Colegiados da Administração Superior 
 

1.1 Deliberativo e Consultivo Máximo: 
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  a) Conselho Superior (CONSUP): é o órgão máximo, consultivo e deliberativo nas 
dimensões acadêmica, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar, presidido pelo Reitor, 
tem sua composição, competências, organização e funcionamento definidos e regulados no Estatuto, 
aprovado pela Resolução No. 028/2009, no Regimento Geral, aprovado pela Resolução Nº 
030/2014, e em Regulamento próprio. 

 

1.2 Consultivo: 
 

  a) Colégio de Dirigentes (COLDIR): de caráter consultivo, é o órgão de apoio ao 
processo decisório da Reitoria, sendo presidido pelo Reitor e composto pelos Pró-Reitores, 
Diretores Sistêmicos e Diretores Gerais dos Campi. 
 

II- Órgãos Colegiados vinculados à Administração Básica: 
 

2.1  Deliberativos especializados: 
 

  a) Conselho de Ensino: presidido pelo Pró-Reitor de Ensino, é o órgão deliberativo em 
matéria de ensino Básico, Técnico e Superior, e tem sua composição definida no Regimento 
Geral, aprovado pela Resolução Nº 030/2014. 
 

  b) Conselho de Pesquisa e Inovação: presidido pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação, 
é o órgão deliberativo em matéria de Pesquisa, Inovação e ensino de Pós-Graduação, e tem sua 
composição definida no Regimento Geral, aprovado pela Resolução Nº 030/2014. 
 

  c) Conselho de Extensão: presidido pelo Pró-Reitor de Extensão, é o órgão deliberativo 
em matéria de programas, projetos, atividades de extensão e comunitárias, e tem sua 
composição definida no Regimento Geral, aprovado pela Resolução Nº 030/2014. 

 

  d) Conselho de Planejamento e Administração: presidido pelo Pró-Reitor de 
Planejamento e Administração, é o órgão deliberativo em matéria de planejamento, controle, 
implementação, fiscalização econômico-financeira e patrimonial do IFMA, e tem sua 
composição definida no Regimento Geral, aprovado pela Resolução Nº 030/2014. 

 

  e) Conselho de Gestão de Pessoas: presidido pelo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, é o 
órgão deliberativo em matéria de gestão de pessoas e de recursos humanos do IFMA, e tem sua 
composição definida no Regimento Geral, aprovado pela Resolução Nº 030/2014. 

 
III- Órgãos Executivos: 

 

4.1  Reitoria: dirigida pelo Reitor, é o órgão executivo da administração superior que 
planeja, coordena, supervisiona e controla todas as atividades do Instituto Federal do Maranhão. 
 

  a) Reitor: é a autoridade superior do Instituto Federal do Maranhão e seu representante 
legal em todos os atos e efeitos judiciais ou extrajudiciais. São atribuições do Reitor: 

• administrar o Instituto, representando-o em juízo ou fora dele; 
• convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior e do Colégio de Dirigentes e ter 

assento em todas as reuniões do Instituto Federal do Maranhão que for convidado; 
• assinar os diplomas dos cursos superiores de graduação e pós-graduação conferidos pelo 

Instituto Federal do Maranhão; 
• coordenar os planos anuais de trabalho da Reitoria; 
• inspecionar as diversas atividades administrativas, culturais e sociais do Instituto, dando 

conhecimento ao Colégio de Dirigentes e ao Conselho Superior das irregularidades 
verificadas, propondo as providências julgadas convenientes; 

• nomear, admitir, designar, empossar, lotar, remover, licenciar, punir, exonerar, demitir, 
dispensar e destituir servidores; 

• dar posse aos Diretores-Gerais dos Campi em sessão solene, perante o Colégio de 
Dirigentes; 
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• submeter ao Conselho Superior, no prazo legal, o projeto de orçamento anual, bem como 
a prestação de contas do Instituto, após pronunciamento do Colégio de Dirigentes; 

• encaminhar aos órgãos competentes o orçamento anual e o relatório de gestão do Instituto 
Federal do Maranhão; 

• exercer o poder disciplinar na forma da legislação vigente; 
• desempenhar as demais atividades inerentes às suas funções; 
• nomear os cargos de direção e designar as funções gratificadas do IFMA, podendo 

delegar essa atribuição aos diretores-gerais dos Campi; 
• zelar pela manutenção da ordem e da disciplina no Instituto; 
• referendar acordos, parcerias e convênios do Instituto;  
• supervisionar toda e qualquer reestruturação do Instituto, ouvido o Conselho Superior. 

 

  b) Gabinete do Reitor: tem por finalidade prestar assistência técnico-administrativa e 
articular a ação política da Reitoria. Conta com uma Chefia de Gabinete, que por sua vez, contará 
com uma Assistente do Gabinete e uma Secretaria do Gabinete para a execução de suas atribuições. 
 

  c) Pró-Reitorias: em número de 05 (cinco), as Pró-Reitorias são dirigidas pelos Pró-
Reitores, nomeados pelo Reitor do Instituto Federal do Maranhão, nos termos da legislação 
aplicável à nomeação de Cargos de Direção. Os Pró-Reitores tem a incumbência de representar as 
Pró-Reitorias junto aos órgãos públicos e privados da sociedade civil organizada nas ações que lhe 
competem. No exercício de suas atribuições os Pró-Reitores contarão com um(a) Assistente e um(a) 
Secretário(a). 
 

Compete ao(à) Assistente de cada Pró-Reitoria: 
• apoiar as atividades inerentes ao exercício das competências dos Pró-Reitores e do seu 
 substituto; 
• coordenar o fluxo de informações entre as Pró-Reitorias e os Campi; 
• auxiliar as Pró-Reitorias na elaboração de normas e regulamentos; 
• manter atualizados as informações gerenciais, o acervo de legislação e normas que 
 subsidiem as tomadas de decisões das Pró-Reitorias; 
• coordenar a elaboração do relatório de atividades das Pró-Reitorias; e 
• executar outras atribuições inerentes ao cargo, delegadas pelos Pró-Reitores. 
 

Compete ao(à) Secretário(a) de cada Pró-Reitoria: 
• prestar suporte administrativo as atividades das Pró-Reitorias; 
• recepcionar, distribuir e encaminhar processos e outros expedientes no âmbito das Pró-
Reitorias; 
• zelar pelos bens patrimoniais do gabinete dos Pró-Reitores; 
• assistir aos Pró-Reitores na solução de pequenos problemas, estabelecendo contato com 
órgão ou outras entidades; 
• fazer contatos e convocar pessoas; 
• redigir minutas de ofício, memorandos, telegramas e outros; 
• preparar e manter atualizada a agenda de compromissos dos Pró-Reitores; 
• arquivar cópias de expedientes e outros documentos; 
• preparar requisições internas de material e solicitação de serviços e providenciar o seu 
encaminhamento;  
• executar outras atribuições inerentes ao cargo, delegadas pelos Pró-Reitores. 

 

   c.1) Pró-Reitoria de Ensino (PROEN): é o órgão superior da Reitoria, responsável 
por planejar, superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e políticas de ensino, 
articuladas à pesquisa, à inovação e à extensão. Conta com a uma Diretoria de Educação, onde se 
instalam a Coordenadoria de Admissão de Alunos, o Núcleo de Registros e Emissão de Diplomas e 
o Núcleo de Estudos e Formação Educacional Continuada. Conta também com o Departamento 
Pedagógico, com seu Núcleo de Legislação Educacional, e o Departamento de Políticas Especiais, 
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com a Coordenadoria de Apoio as Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas e o Núcleo 
de Acompanhamento e Avaliação de Programas e Projetos. Compete à Pró-Reitoria de Ensino: 

• promover ações articulação ao ensino, a pesquisa e a extensão no âmbito de todos os 
Campi do Instituto; 

• propor as políticas, diretrizes e regulamentações relativas ao ensino de graduação e 
educação profissional; 

• coordenar o processo de avaliação das ações necessárias ao desenvolvimento das 
políticas de ensino nos diferentes níveis de atuação institucional; 

• orientar o planejamento das ações relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão 
desenvolvidas no âmbito de todos os Campi do Instituto Federal; 

• apreciar e recomendar aprovação de projetos pedagógicos de cursos de educação 
profissional e graduação; 

• supervisionar a oferta e adequação dos cursos no âmbito de sua atuação ao Plano de 
Desenvolvimento Institucional em consonância com o ordenamento jurídico educacional 
e resoluções emanadas do Conselho Superior. 

• submeter à Reitoria proposta de criação e extinção de cursos, bem como de alteração 
curricular e modificação de número de vagas e turnos, ofertados em adequação ao Plano 
de Desenvolvimento Institucional e ao Projeto Político-Pedagógico Institucional; 

• propor, acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos programas e projetos de ensino no 
âmbito dos Campi do Instituto Federal; 

• propor e promover o cumprimento do Calendário Letivo de referência do Instituto 
Federal;  

• coordenar a definição dos critérios dos processos de avaliação dos cursos de graduação e 
educação profissional; 

• apreciar proposta de convênios com entidades que desenvolvam atividades de ensino;  
• coordenar e acompanhar os processos de avaliação dos cursos de graduação; 
• estabelecer e manter intercâmbio de informações educacionais com instituições e 

profissionais da área educacional; 
• administrar os recursos financeiros e o patrimônio da Pró-Reitoria; 
• participar de instância representativa na forma prevista no Estatuto do IFMA; 
• propor e coordenar a implantação, operacionalização e atualização dos Sistemas de 

Informação relacionados a gestão do ensino; 
• propor diretrizes e procedimentos relacionados aos registros escolares e registros de 

diplomas e certificados;  
• estabelecer políticas para a formação continuada de docentes e técnico-administrativos 

ligados ao Ensino;  
• executar outras atribuições conferidas pela Reitoria ligadas ao Ensino. 

 

   c.2) Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT): é o órgão superior da Reitoria 
responsável por planejar, superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e políticas 
de extensão e relações com a sociedade, articuladas ao ensino e à pesquisa, junto aos diversos 
segmentos sociais. A estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Extensão e Relações Institucionais 
compreende uma Diretoria de Relações Institucionais, um Departamento de Projetos Institucionais, 
uma Coordenadoria de Projetos de Extensão e os Núcleos de Gestão de Programas e Projetos, de 
Relações Empresariais, de Mercado de Trabalho e Inclusão de Egressos, de Assuntos Educacionais 
e de Extensão e Inclusão Social. À Pró-Reitoria de Extensão e Relações Institucionais compete: 

• propor políticas, planejar, supervisionar e avaliar o desenvolvimento das ações 
institucionais de extensão, de interação e de intercâmbio entre o Instituto Federal do 
Maranhão e as instituições públicas e privadas nacionais, internacionais, empresas, 
organizações e representações sociais; 

• organizar, planejar e supervisionar as ações de desenvolvimento de programas de estágios 
curriculares e de geração de trabalho e renda, com vistas ao atendimento de alunos 
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regularmente matriculados e egressos dos cursos do Instituto Federal do Maranhão, 
viabilizando a articulação entre teoria/prática e o exercício profissional; 

• planejar, promover, supervisionar e apoiar projetos e atividades de natureza culturais e 
científicas realizadas pelo Instituto Federal do Maranhão; 

• executar, planejar e avaliar a gestão das atividades relativas aos programas de formação 
inicial e continuada de trabalhadores; 

• propor, planejar e promover ações que garantam a articulação entre ensino, pesquisa e a 
extensão; 

• orientar, subsidiar e sistematizar a elaboração do planejamento das ações e a elaboração 
do Relatório Anual de Gestão da Pró-Reitoria de Extensão e Relações Institucionais, no 
encerramento de cada exercício; 

• participar de instância representativa na forma prevista no Regimento; 
• integrar o ensino e a pesquisa, buscando o comprometimento da comunidade estudantil 

com interesses e necessidades da sociedade, em todos os níveis, estabelecendo 
mecanismos que relacionem o saber acadêmico ao saber popular; 

• democratizar o conhecimento técnico, tecnológico e científico proporcionando a 
participação efetiva da sociedade na vida do Instituto Federal do Maranhão; 

• incentivar a prática técnico-científica que contribua para o desenvolvimento da 
consciência social e política, formando profissionais-cidadãos; 

• participar criticamente das propostas que objetivem o desenvolvimento regional, 
econômico, social e cultural; 

• contribuir para reformulações de concepções e práticas curriculares do IFMA bem como 
para a sistematização do conhecimento produzido; 

• propiciar o desenvolvimento profissional de docentes, discentes e técnicos 
administrativos envolvidos nos programas, projetos e atividades de extensão, visando a 
melhoria da qualidade do ensino, a integração com a comunidade e o fortalecimento do 
princípio da cidadania, bem como o intercâmbio artístico-cultural; 

• definir metas para os demais setores da PROEXT em consonância com o planejamento 
estratégico e diretrizes de implementação da gestão pela qualidade total, formular planos 
e executar, controlar e avaliar os resultados, promovendo os ajustes necessários quando 
for o caso. 

• gerenciar a sistemática apropriada para assegurar a coleta, o armazenamento e a 
atualização das bases de informações gerenciais, em consonância com as orientações da 
Reitoria do IFMA de forma a propiciar análises, avaliações e relatórios sobre suas 
atividades, metas e indicadores de desempenho; 

• estabelecer rotinas e procedimentos e propor normas, manuais e ações referentes à sua 
área de atuação que visem ao aperfeiçoamento de atividades da PROEXT; 

• promover e intermediar acordos, convênios e intercâmbios do IFMA com as instituições e 
agências de cooperação técnica e científica; 

• assessorar a Reitoria do IFMA, e as demais Pró-Reitorias em matéria de sua competência; 
• planejar, organizar, dirigir, controlar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades dos 

setores subordinados, bem como provê-los de orientação e dos meios necessários ao bom 
desempenho; 

• acompanhar o cumprimento de metas e avaliar os resultados na sua área de atuação; 
• observar a legislação, as normas e instruções pertinentes quando da execução de suas 

atividades. 
 

   c.3) Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPGI): é o órgão superior da Reitoria 
responsável por planejar, superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e políticas 
de pós-graduação, pesquisa, integrada ao ensino e à extensão, bem como promover ações de 
intercambio com instituições e empresas na área de fomento a pesquisa, pós-graduação, ciência e 
tecnologia e a inovação. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação conta com uma 
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Diretoria de Pesquisa e seu respectivo Núcleo de Iniciação Científica, com um Departamento de 
Pós-Graduação e seu respectivo Núcleo de Qualificação de Servidores, com uma Coordenadoria de 
Transferência e Inovação Tecnológica e seu respectivo Núcleo de Propriedade Intelectual, e com os 
Núcleos de Divulgação Científica, de Gestão de Projetos, de Fomento e Apoio Financeiro e de 
Registros e Convênios. Compete à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação:  

• convocar e presidir o Conselho de Pesquisa e Inovação;  
• propor e executar as políticas e diretrizes relativas ao ensino de Pós-Graduação;  
• propor as políticas e diretrizes relativas a atividades de Pesquisa desenvolvidas no âmbito 

do IFMA;  
• implementar os planos de formação e aperfeiçoamento do corpo docente;  
• implementar e coordenar os planos de concessão de bolsas aos servidores e discentes do 

IFMA;  
• propor os regulamentos relacionados aos cursos de Pós-Graduação;  
• orientar, coordenar e avaliar as atividades acadêmicas de Pós-Graduação;  
• analisar e regulamentar, em nível institucional, a legislação do ensino de Pós-Graduação 

e reformulação de normas e procedimentos;  
• zelar pelo cumprimento dos regulamentos e normas relacionados aos cursos de Pós-

Graduação;  
• analisar a adequação dos projetos dos cursos de Pós-Graduação, e suas atualizações, com 

base no Projeto Político-Pedagógico Institucional;  
• propor a abertura e desativação de cursos de Pós-Graduação;  
• promover interlocução com os órgãos governamentais relacionados à Pesquisa, à Pós-

Graduação e à Inovação;  
• orientar e acompanhar as ações junto aos órgãos governamentais relativos à Pesquisa, à 

Pós-Graduação e à Inovação; 
• coordenar e acompanhar os processos de avaliação dos cursos de Pós-Graduação;  
• propor e analisar a proposta de convênios com entidades que desenvolvam atividades de 

ensino de Pós-Graduação, bem como outros convênios propostos e relacionados às 
atividades de Pesquisa e Inovação; 

• propor o Calendário Acadêmico da Pós-Graduação, ouvidas as demais Pró-Reitorias;  
• propor normas de funcionamento dos Colegiados dos Cursos de Pós-Graduação;  
• administrar os recursos financeiros e o patrimônio da Pró-Reitoria; 
• participar da elaboração da política de gestão de pessoas e dos critérios para seleção de 

servidores no âmbito da Pró-Reitoria; 
• propor a padronização dos modelos e procedimentos para emissão de Diplomas de Pós-

Graduação; 
• registrar e expedir os Diplomas dos Cursos de Pós-Graduação; 
• registrar os Diplomas dos Cursos de Pós-Graduação estrangeiros revalidados. 

 

   c.4) Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD): é o órgão 
superior da Reitoria ao qual compete, de forma sistêmica, planejar, superintender, coordenar as 
atividades e políticas de planejamento, administração, gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 
A estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração compreende uma 
Diretoria de Administração e três Departamentos: Departamento de Orçamentos e Finanças, conta 
com os Núcleos de Planejamento e Orçamento e o de Execução Financeira, além da Coordenação 
de Contabilidade; Departamento de Administração Patrimonial e Logística, conta com a 
Coordenação de Administração Patrimonial e Logística e seus respectivos Núcleos de 
Almoxarifado e Patrimônio, de Protocolo e Correspondência e de Transporte; e o Departamento de 
Licitações e Contratos com seus respectivos Núcleos de Compras e Licitações, de Gestão de 
Contratos de Obras e de Contratos Sistêmicos e Convênios. Compete à Pró-Reitoria de 
Planejamento e Administração:  
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• elaborar, em consonância com o Projeto de Desenvolvimento Institucional, as diretrizes e 
a proposta orçamentária do IFMA em função dos planos, projetos e programas 
governamentais;  

• coordenar e orientar as atividades de planejamento, orçamento e modernização 
institucional, bem como gerir as atividades de administração financeira e contábil;  

• acompanhar, controlar e prestar contas da execução orçamentária e financeira dos 
programas, projetos e convênios firmados pelo IFMA;  

• coletar, coordenar e disponibilizar as informações estatísticas e gerenciais do IFMA;  
• planejar e coordenar as ações administrativas sistêmicas relacionadas aos Serviços 

Gerais, bem como a manutenção e conservação dos bens móveis e imóveis; 
• coordenar e supervisionar as ações administrativas sistêmicas relacionadas aos 

Restaurantes do IFMA;  
• planejar e coordenar as ações administrativas sistêmicas relacionadas às áreas de 

veículos, materiais e patrimônio;  
• administrar de forma sistêmica os recursos orçamentários e financeiros do IFMA;  
• planejar e desenvolver projetos de edificações e infraestrutura, em atendimento ao Plano 

Diretor do IFMA. 
 

   c.5) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE): é o órgão superior da 
Reitoria responsável por planejar, superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e 
políticas de gestão e de desenvolvimento de pessoas. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas é 
composta pelas seguintes unidades administrativas: Coordenadoria de Emissão e Controle de Atos 
Administrativos; Diretoria de Cadastro, Legislação e Pagamentos, com seus respectivos Núcleos de 
Pagamentos, de Concessões e Benefícios, de Arquivo, de Legislação e Normas e de Cadastro; 
Departamento de Capacitação Desenvolvimento e Avaliação de Pessoal, com seus respectivos 
Núcleos de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal e de Qualidade de Vida do Servidor; 
Departamento de Admissão Dimensionamento e Movimentação de Pessoas, com seu Núcleo de 
Sistemas e Monitoramento de Vagas. Compete à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas: 

• definir em conjunto com a Reitoria, as políticas para a área de gestão de pessoas; 
• gerenciar a vida funcional dos servidores técnico-administrativos e docentes, assim como, 

aposentados e pensionistas; 
• elaborar e executar políticas e programas de atenção e promoção à saúde do servidor; 
• promover em conjunto com os Campi e demais Pró-Reitorias, ações que garantam o 

planejamento dos programas de treinamento, capacitação e qualificação; 
• realizar análise e emitir parecer nas matérias em que for submetida dentro da unidade. 

 

  d) Diretorias Sistêmicas: em número de 08 (oito), as Diretorias Sistêmicas assessoram 
diretamente à Reitoria e dão suporte nas áreas de Gestão de Tecnologia da Informação; 
Desenvolvimento Institucional; Educação a Distância; Infraestrutura; Pesquisas Avançadas em 
Ciências Ambientais; Direitos Humanos e Inclusão Social; Assistência ao Educando e Difusão 
Artístico-Cultural, Esporte e Lazer. 
 

   d.1) Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI): é o órgão da 
administração superior responsável por planejar, coordenar, executar e avaliar os projetos, 
atividades e políticas de desenvolvimento na área de gestão das tecnologias da informação da 
Instituição. A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação compreende: Coordenação de 
Redes e Infraestrutura e seu Núcleo de Serviços e Suporte; Coordenação de Sistemas de Informação 
e seu Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas e a Coordenação de Governança em TI. Compete à 
Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação: 

• coordenar as ações de elaboração e implementação do Plano Diretor de TI, que defina a 
direção futura dos recursos de tecnologia da informação, refletindo as políticas, padrões e 
procedimentos de recursos de informação, e oferecer orientação ao nível institucional; 
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• coordenar as ações de avaliação e de controle sobre os planos e programas de tecnologia da 
informação implantados no IFMA, propondo aos mesmos a reformulação ou adequação, 
caso seja necessário; 

• analisar e emitir parecer acerca das propostas de serviços técnicos em tecnologia da 
informação, bem como daquelas referentes à aquisição de equipamentos e outros materiais 
relacionados à gestão de tecnologia da informação; 

• coordenar as ações de disseminação das informações institucionais;  
• desenvolver outras atribuições afins. 

 

   d.2) Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DDI): é o órgão da 
administração superior responsável por planejar, coordenar, executar e avaliar os projetos, 
atividades e políticas de desenvolvimento da instituição assim como efetivar as articulações entre as 
Pró-Reitorias e os Campi. Integra a Diretoria de Desenvolvimento Institucional o Departamento de 
Pesquisa Institucional. Compete à Diretoria de Desenvolvimento Institucional: 

• prestar apoio e orientação aos Campi na supervisão, criação e na elaboração de projetos 
que objetivem o desenvolvimento institucional; 

• acompanhar e fornecer orientações e apoio aos Campi nos processos e procedimentos 
internos e externos relacionados à obtenção do pleno desenvolvimento institucional; 

• atuar na articulação da Reitoria com os Campi; 
• atuar no planejamento estratégico do Instituto Federal, com vistas à definição das 

prioridades de desenvolvimento dos Campi e da Instituição; 
• avaliar as estratégias, metas e objetivos dos Planos Institucionais, com vistas à definição 

das prioridades de desenvolvimento dos Campi e da Instituição; 
• propor alternativas organizacionais visando o constante aperfeiçoamento da gestão; 
• articular contatos com instituições e parceiros nas esferas pública e privada, objetivando 

o apoio, a implantação e o desenvolvimento de projetos institucionais e, 
consequentemente, fortalecendo a missão do IFMA; 

• promover a articulação e o compartilhamento de experiências entre os gestores do 
Instituto Federal; 

• apoiar as atividades de desenvolvimento dos planos de ação anuais e de apresentação das 
estatísticas da Instituição;  

• representar o Instituto Federal em eventos específicos de sua área de competência. 
 

   d.3) Diretoria de Educação a Distância (DEAD): é o órgão da administração 
superior responsável por planejar, coordenar, executar e avaliar os projetos, atividades e políticas de 
desenvolvimento da Educação a Distância da Instituição. Compete à Diretoria de Educação a 
Distância: 

• propor modelos de infraestrutura de tecnologia aplicada a educação à distância;  
• coordenar ações de capacitação para metodologias e uso de ferramentas de apoio ao 

ensino;  
• acompanhar o desenvolvimento de projetos e programas de cursos a distância acordados 

com órgãos governamentais e com outras instituições;  
• propor convênios relacionados com educação à distância;  
• propor e coordenar a utilização de novas tecnologias de apoio ao ensino;  
• propor diretrizes e regulamentos dos cursos de educação à distância;  
• orientar e supervisionar a aplicação dos regulamentos e normas no âmbito da educação à 

distância;  
• propor modelos didáticos e de gestão nas diversas modalidades e níveis de cursos 

ofertados à distância. 
 

   d.4) Diretoria de Infraestrutura (DINFRA): é o órgão da administração superior 
responsável por planejar, coordenar, executar e avaliar os projetos, atividades e políticas de 
desenvolvimento na área de infraestrutura da Instituição. É responsável pela expansão física das 
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unidades educativas da rede. A Diretoria de Infraestrutura compreende: um Departamento de Obras 
e Fiscalização, com as Coordenações de Fiscalização de Obras I e Fiscalização de Obras II e o 
Departamento de Projetos. Compete à Diretoria de Infraestrutura: 

• estabelecer normas e procedimentos relativos ao planejamento, execução e fiscalização de 
obras; 

• coordenar a elaboração do Plano Diretor de Obras do Instituto Federal do Maranhão;  
• coordenar a elaboração do Plano Diretor Físico e Urbanístico do IFMA;  
• supervisionar e coordenar a elaboração dos projetos de edificações e infraestrutura da 

Instituição;  
• coordenar e acompanhar a elaboração de estudos e projetos para a racionalização da 

utilização do espaço físico e urbanístico da Instituição;  
• coordenar e controlar os projetos de edificações e infraestrutura física da Instituição;  
• coordenar a aprovação dos projetos desenvolvidos juntos aos órgãos competentes; 
• realizar avaliação de estruturas existentes e emitir parecer técnicos;  
• subsidiar a Diretoria de Administração na elaboração e aberturas de editais relativos à 

contratação de empresas para execução de serviços e obras no IFMA; 
• proceder à elaboração de política de ampliação e utilização dos espaços físicos dos campi do 

IFMA, visando aprimorar o Plano Diretor Físico e Urbanístico.  
 

   d.5) Diretoria do Centro de Pesquisas Avançadas em Ciências Ambientais 
(DCPACA): é o órgão da administração superior responsável por planejar, coordenar, executar e 
avaliar os projetos, atividades e políticas de desenvolvimento do Centro de Pesquisas Avançadas em 
Ciências Ambientais. Compete à Diretoria do Centro de Pesquisas Avançadas em Ciências 
Ambientais: 

• estabelecer normas e procedimentos para execução da pesquisa científica e/ou avançada 
na área de Ciências Ambientais no Centro de Pesquisas Avançadas do IFMA; 

• incentivar, orientar e apoiar o desenvolvimento de atividades de pesquisa científica e/ou 
avançada na área de Ciências Ambientais no IFMA; 

• gerenciar os recursos financeiros destinados às atividades de pesquisa cientifica e/ou 
avançada na área de Ciências Ambientais no Centro de Pesquisas Avançadas do IFMA;  

• articular-se com instituições e/ou organismos, objetivando a mútua cooperação para o 
desenvolvimento de pesquisas cientifica e/ou avançada na área de Ciências Ambientais 
no Centro de Pesquisas Avançadas do IFMA;  

• incentivar e fortalecer grupos para a realização de programas e de projetos de pesquisas 
interdisciplinares, interdepartamentais e interinstitucionais cientifica e/ou avançada na 
área de Ciências Ambientais no Centro de Pesquisas Avançadas do IFMA;  

• organizar e manter banco de dados da pesquisa no âmbito do IFMA;  
• coletar e analisar dados ambientais do Estado do Maranhão, com vistas à reconstituição e 

compreensão do ecossistema regional;  
• cadastrar e providenciar, junto aos órgãos ambientais, o registro da biodiversidade do 

ecossistema regional, bem como colaborar na sua preservação;  
• conservar o acervo da biodiversidade do ecossistema recolhido, com critérios científicos 

e torná-lo acessível a estudos e a pesquisa;  
• realizar exposições didáticas de parte do acervo como instrumento de divulgação e de 

educação científica e preservacionista;  
• oferecer apoio a programas de pesquisa e de extensão institucional e a cursos de 

graduação e de pós-graduação na área de Ciências Ambientais;  
• preservar e assessorar o IFMA, quando solicitado, em situações de natureza legal, como 

“EIA -RIMAS” e litígios em áreas de preservação etc.;  
• publicar os estudos realizados em periódicos próprios e/ou de outras instituições;  
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• representar o IFMA junto a outros órgãos públicos ou instituições privadas em relação 
aos temas das Ciências Ambientais; 

• elaborar relatórios gerenciais;  
• desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação.  

 

   d.6) Diretoria de Direitos Humanos e Inclusão Social (DDHIS): é o órgão da 
administração superior responsável por planejar, coordenar, executar e avaliar os projetos, 
atividades e políticas de desenvolvimento dos direitos humanos e de inclusão social. Compete à 
Diretoria de Direitos Humanos e Inclusão Social: 

• propor a política de promoção em direitos humanos e inclusão social no âmbito do 
Instituto Federal do Maranhão; 

• coordenar planos, programas e projetos de acessibilidade do Governo Federal no âmbito 
da Instituição;  

• orientar, acompanhar e contribuir na garantia da acessibilidade nas instalações da 
Instituição;  

• participar na concepção e implantação de projetos arquitetônicos e urbanísticos, 
obedecendo aos princípios do desenho universal; 

• promover acesso à comunicação e informação, mediante disponibilização de materiais 
acessíveis, de equipamentos de tecnologia assistida, de serviços de guia-intérprete, de 
tradutores e intérpretes de Libras;  

• garantir os princípios de acessibilidade nos projetos de extensão;  
• colaborar na criação e implantação dos elementos de urbanização da Instituição;  
• colaborar na concepção e disposição de mobiliário urbano da Instituição;  
• propiciar ajuda técnica na concepção dos projetos, projetando melhor funcionalidade da 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 
• articular, participar e desenvolver ações, no IFMA, relacionadas às Políticas Afirmativas;  
• estabelecer ações de acolhimento, atendimento e acompanhamento dos alunos 

ingressantes por reserva de vagas;  
• acompanhar o funcionamento, avaliar os resultados, identificar aspectos que prejudiquem 

a eficiência das ações afirmativas, sugerir ajustes e as modificações necessárias;  
• acompanhar o desempenho acadêmico, propondo mecanismos que minimizem as lacunas 

apresentadas em relação aos conceitos e conteúdos da educação básica, de forma a 
contribuir com a sua permanência e graduação;  

• promover debates no âmbito da comunidade institucional sobre a temática relacionada à 
acessibilidade e ações afirmativas; 

• elaborar relatórios gerenciais;  
• desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação.  

 

   d.7) Diretoria de Assistência ao Educando (DAE): é o órgão da administração 
superior responsável por planejar, coordenar, executar e avaliar os projetos, atividades e políticas de 
desenvolvimento da assistência estudantil no IFMA, de forma articulada com o Ensino, Pesquisa e 
Extensão, a fim de garantir a permanência, a melhora do desempenho acadêmico e o êxito dos 
estudantes. Compete à Diretoria de Assistência ao Educando: 

• normatizar, gerir e acompanhar os programas e projetos no âmbito da assistência ao 
educando do IFMA; 

• implantar em conjunto com os Campus a Política de Assistência Estudantil do IFMA;  
• estimular a organização de entidades estudantis e sua participação na formulação de projetos 

e ações de assistência ao educando;  
• colaborar no processo das eleições no meio estudantil, para a escolha dos representantes 

junto aos Grêmios, Centros Acadêmicos, Diretório Central dos Estudantes e Órgãos 
Colegiados do IFMA; 
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• apoiar a divulgação das normas do Regulamento Disciplinar do Corpo Discente do IFMA e 
zelar pelo seu cumprimento; 

• implantar um sistema de dados para gestão dos programas de assistência ao educando; 
• apoiar as iniciativas de atividades desportivas para desenvolvimento biopsicossocial e 

integração entre os estudantes; 
• acompanhar o planejamento orçamentário e a execução financeira dos programas e projetos 

de assistência ao educando junto aos Campus e a Pró- Reitoria de Planejamento e 
Administração; 

• analisar as propostas de contratos, convênios, ajustes e outros instrumentos desta natureza, 
relacionados à assistência ao educando; 

• elaborar, juntamente, com a Pró- Reitoria de Ensino, ações de monitoramento, prevenção e 
combate à evasão dos estudantes; 

• supervisionar a caracterização socioeconômica, cultural e educacional dos estudantes do 
IFMA, com a finalidade de subsidiar o estabelecimento de prioridades;  

• apoiar os discentes na realização de eventos acadêmicos;  
• organizar banco de dados dos programas de auxílios ao educando; 
• promover encontros e reuniões para capacitação, planejamento e avaliação das ações de 

assistência ao educando; 
• atuar junto às Diretorias Gerais de Ensino e aos Departamentos, Coordenadorias ou Núcleos 

de Assistência ao Educando dos Campus do IFMA; 
• garantir o acesso permanente da comunidade escolar às ações de assistência ao educando 

por meio de plataforma no sítio do IFMA; 
• acompanhar o acesso de estudantes com deficiências ou altas habilidades/superdotação aos 

programas da assistência ao educando; 
• elaborar relatórios gerenciais; 
• prestar informações institucionais aos estudantes por meio da elaboração e distribuição de 

manuais de orientações. 
 

   d.8) Diretoria de Difusão Artístico-Cultural, Desporto e Lazer (DDACDL): é o 
órgão da administração superior responsável por planejar, coordenar, executar e avaliar os projetos 
e políticas de desenvolvimento das atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer do IFMA. 
Compete à Diretoria de Difusão Artístico-Cultural, Desporto e Lazer: 

• estabelecer normas e procedimentos para fomento das atividades artísticos-culturais, 
desportivas e de lazer no âmbito do Instituto Federal do Maranhão; 

• articular, em conjunto com a PROGEPE e os Campi, a participação dos servidores e 
discentes em atividades artísticos-culturais, desportivas e de lazer no âmbito da Instituição;  

• elaborar o plano anual de atividades artísticos-culturais, desportivas e de lazer no âmbito da 
Instituição;  

• estimular e promover programas, projetos e atividades ligadas à atividades artísticos-
culturais, desportivas e de lazer no âmbito da Instituição; 

• estabelecer relações com outras unidades do IFMA, para elaboração e programação de 
atividades socioculturais, desportivas e de lazer voltadas aos discentes;  

• viabilizar os espaços físicos para a realização de eventos artísticos-culturais, desportivos e 
de lazer promovidos pela Instituição; 

• promover intercâmbio, difusão e integração das atividades artísticos-culturais, desportivas e 
de lazer do IFMA com outras entidades;  

• estimular o aperfeiçoamento e a capacitação dos servidores e discentes, por meio de 
seminários, festivais, congressos, feiras, exposições, jogos, gincanas e áreas afins;  

• colaborar com órgãos que atuam no campo da pesquisa, no âmbito cultural, desportivo e de 
preservação do patrimônio histórico; 
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• incentivar e apoiar as promoções propostas pelos servidores e alunos, que visem o 
aprimoramento da cultura, do desporto e do lazer;  

• coordenar em conjunto com outros Órgãos e/ou entidades públicas e privadas, ações que 
promovam a integração social dos servidores e discentes;  

• orientar servidores e discentes da Instituição na elaboração e execução de ações culturais, 
desportivas e de lazer;  

• constituir-se em fator de integração entre a comunidade institucional e a comunidade 
regional;  

• desenvolver programas com vista a intensificar a integração Instituição/comunidade e a 
participação dos servidores e alunos em eventos educativos culturais, desportivos e de lazer;  

• manter intercâmbio com instituições públicas e/ou particulares para melhor execução das 
atividades comunitárias da Instituição estabelecidas em convênios ou outras formas de 
participação; 

• promover a integração entre as diferentes ações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, 
incentivando a formação de núcleos interdisciplinares que possam atuar conjuntamente; 

• garantir a valorização e a institucionalização das atividades artística, cultural, esportivas e de 
lazer na formação do estudante, bem como dos servidores; 

• proporcionar a realização de eventos culturais, feiras e exposições, para uma efetiva 
interação dos diversos setores da sociedade, observando as normas de funcionamento 
estabelecidas; 

• estabelecer critérios de avaliação das atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer; 
• propor melhoria dos espaços e equipamentos de esporte e lazer, 
• incentivar a compreensão do esporte e do lazer com identidade cultural e como investimento 

na formação humana;  
• proporcionar o fortalecimento do esporte e do lazer como prática social; 
• desenvolver atividades e práticas corporais que garantam a apreciação, o conhecimento e o 

despertar para novas atitudes corporais, como formas de expressão, linguagem e 
manifestações culturais ligadas ao corpo humano; 

• propor atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer no processo educativo tendo em 
vista a transformação do ambiente de trabalho; 

• elaborar relatórios gerenciais;  
• desenvolver outras atividades dentro de área de atuação. 

 

  d) Assessoria Especial: é o órgão de assessoramento ao Reitor responsável pelo 
desempenho de atividades específicas em programas e projetos, atendendo necessidades 
permanentes ou emergentes da Administração Superior, tanto interna como externamente ao 
Instituto Federal do Maranhão. Compete a Assessoria Especial: 

• promover o intercâmbio entre as Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas e Diretorias Gerais dos 
Campi com a Reitoria; 

• atender à Reitoria no que se refere a demandas especiais de apoio às atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; 

• desenvolver atividades administrativas que lhe forem atribuídas no âmbito do setor em que 
for lotado; 

• prestar serviços de urgência delegados pelo Reitor, mesmo em setores diferentes daquele em 
que estiver lotado, conforme as suas competências e disponibilidade; 

• executar as atividades excepcionais demandadas pelo Reitor; 
• coordenar, controlar, supervisionar e avaliar a execução das atividades e serviços 

complementares da Reitoria; 
• propor medidas para o aprimoramento dos métodos e técnicas de trabalho utilizados nas 

atividades sob sua coordenação; 
• participar das reuniões da Reitoria e dos órgãos de deliberação superior do Instituto; 
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• representar e/ou acompanhar o Reitor em eventos designados pelo mesmo; 
• promover a integração entre a gestão com a comunidade acadêmica, aferindo a qualidade do 

serviço prestado pela Reitoria à comunidade; 
• assistir e coordenar as atividades de representação dos interesses da administração superior;  
• assistir o Reitor em suas representações política, social e administrativa promovendo 

atividades de integração e estreitando o relacionamento com a comunidade em geral; 
• desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação.  

 

  e) Procuradoria Federal: é o órgão de execução integrante da Procuradoria-Geral 
Federal, vinculado à Reitoria e à Procuradoria Federal no Estado do Maranhão, incumbida de 
prestar assessoramento e consultoria jurídica aos órgãos superiores da Administração do Instituto. 
Compete à Procuradoria Federal:  

• organizar, controlar, orientar e executar as atividades de consultoria jurídica em matéria 
administrativa, com representação ativa e passiva do IFMA em Juízo, em conjunto com a 
Procuradoria Federal/MA; 

• representar o Instituto Federal do Maranhão, judicial ou extrajudicialmente; 
• defender, em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, os atos do Reitor nessa qualidade 

praticados; 
• elaborar as informações a serem prestadas ao Poder Judiciário, nos casos previstos em lei; 
• acompanhar os processos judiciais, de qualquer esfera da Justiça, em todas as instâncias e 

graus de recursos; 
• organizar, controlar, orientar e executar as atividades de consultoria jurídica não 

contenciosa; 
• examinar contratos, convênios e demais atos jurídicos que importem em assunção ou 

exoneração de obrigações do IFMA; 
• analisar e emitir parecer de natureza jurídica, relativamente às matérias de legislação 

educacional, pessoal e de administração geral, nos processos encaminhados através da 
Administração Central; 

• opinar, quando encaminhado pela Reitoria, nos processos a serem submetidos à deliberação 
dos Órgãos Colegiados Superiores; 

• elaborar relatórios gerenciais;  
• desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação. 

 

  f) Corregedoria Institucional: é o órgão de assessoramento da Reitoria responsável por 
prevenir e apurar as irregularidades praticadas por agentes públicos na esfera administrativa, 
exercendo os papeis de supervisão, coordenação e execução. Quanto ao campo de atuação, a 
corregedoria podem agir de ofício, inclusive a partir de notícias divulgadas na imprensa, em que 
haja indícios de autoria ou materialidade da prática de ilícitos administrativos, ou a partir do 
recebimento de denúncias, inclusive anônimas, e representações que lhes são encaminhadas por 
cidadãos, agentes públicos ou autoridades em geral. Compete à Corregedoria Interna: 

• fortalecer a credibilidade do IFMA frente aos servidores, aos outros órgãos da 
Administração Pública e à sociedade em geral, por meio das notificações, citações e 
instauração de procedimentos administrativos; 

• atuar em processos oriundos do recebimento de denúncias e representações que lhe são 
encaminhadas por diversos segmentos da sociedade e órgãos públicos, tais como: cidadãos, 
alunos, servidores públicos, Ministério Público Federal, Departamento de Polícia Federal, 
órgãos do Poder Judiciário, dentre outros; 

• atuar ainda por iniciativa própria, em decorrência de trabalhos de auditoria ou de notícias 
divulgadas na imprensa, em que se apontem indícios ou provas da prática de irregularidades 
administrativas disciplinares praticadas por servidores do IFMA; 
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• acompanhar as atividades das Comissões Disciplinares instauradas, fiscalizando-as e 
cobrando-as quanto à utilização da legislação vigente e o cumprimento dos prazos e 
formalidades;  

• executar a instauração de processos e procedimentos disciplinares que se façam necessários; 
• coordenar a organização e fornecimento de informações sobre os processos em curso, 

participando de atividades conjugadas com os demais integrantes e sugerindo medidas de 
aprimoramento para otimização dos trabalhos; 

• desenvolver trabalhos junto a Comissão de Ética da Instituição no intuito de prevenir 
possíveis infrações ou conciliar conflitos já existentes; 

• desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação.  
 

  g) Ouvidoria Institucional: é o órgão de assessoramento da Reitoria responsável pelo 
acolhimento e encaminhamento de manifestações e reivindicações da comunidade interna ou 
externa. Tem por propósito buscar soluções para as demandas dos cidadãos; oferecer informações 
gerenciais e sugestões ao órgão em que atua, visando o aprimoramento da prestação do serviço, 
além de contribuir para a formulação de políticas públicas. Compete à Ouvidoria:  

• receber e encaminhar às instâncias competentes as manifestações e reivindicações da 
comunidade, interna e externa, do IFMA;  

• coordenar e supervisionar os trabalhos das Ouvidorias dos Campi; 
• informar ao interessado as providências tomadas em relação à sua solicitação; 
• contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados e das políticas públicas da 

instituição; 
• facilitar ao usuário dos serviços prestados o acesso às informações bem como permitir a sua 

contribuição com a modernização dos processos e procedimentos da instituição; 
• proporcionar maior transparência das ações da Instituição; 
• contribuir para o aperfeiçoamento das normas e procedimentos da Instituição; 
• sensibilizar os gestores da instituição quanto à qualidade do serviço público prestado;  
• oferecer informações gerenciais e sugestões à instituição, visando o aprimoramento da 

prestação do serviço, além de contribuir para a formulação de políticas públicas; 
• incentivar a valorização do elemento humano na Instituição; 
• receber e encaminhar às instâncias competentes as manifestações e reivindicações da 

comunidade, interna e externa, do IFMA; 
• coordenar e supervisionar os trabalhos das Ouvidorias dos Campi; 
• informar ao solicitante o encaminhamento adotado em relação à sua solicitação. 

 
 

  h) Departamento de Comunicações e Eventos (DCE): é o órgão da Reitoria responsável 
pelo assessoramento na área da Comunicação Social no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão. Compete ao Departamento de Comunicação e Eventos:  

• definir as diretrizes de uma política global, estratégica e integrada de Comunicação Social 
para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; 

• planejar, coordenar, promover, orientar, supervisionar e avaliar a execução de planos e 
programas de comunicação social (Imprensa, Relações Públicas, Propaganda e Publicidade, 
Eventos, Pesquisa, Identidade Visual e Mídias Digitais), de forma a viabilizar a preservação 
e ampliação do reconhecimento social da Instituição; 

• formular e implementar política, normas, atitudes e atividades de comunicação, eventos e 
cerimonial para auxiliar o alcance, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Maranhão, das metas definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional; 

• dar visibilidade à produção intelectual e de conhecimento gerada no ensino, pesquisa, 
inovação e extensão do IFMA; 

• assessorar gestores, servidores e alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia em assuntos relativos à divulgação estratégica nos meios de comunicação; 
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• promover o relacionamento interno e externo com órgãos, instituições e veículos de 
comunicação, para divulgar ações educacionais, de pesquisa e extensão; 

• acompanhar matérias relativas à área de atuação do IFMA veiculadas pelos meios de 
comunicação; 

• planejar, organizar e dirigir os trabalhos relativos à produção de material informativo e de 
divulgação apoiando as ações do IFMA, sob o prisma do interesse público; 

• propor e acompanhar a produção de conteúdos jornalísticos contratados de terceiros ou 
produzidos em regime de parceria ou coprodução; 

• planejar, organizar dirigir e implementar projetos especiais de Jornalismo, 
• organizar e manter atualizado o arquivo documental sobre veículos de informação e agentes 

formadores de opinião; 
• sistematizar as informações institucionais a serem difundidas; 
• planejar e supervisionar o desenvolvimento de produtos jornalísticos que garantam a 

divulgação de informações de interesse público, assegurando exatidão, isenção, qualidade 
técnica e pluralidade de pontos de vista e opinião; 

• desenvolver trabalho de media training com as fontes da instituição, para otimizar o 
relacionamento com a mídia; 

• coordenar e supervisionar procedimentos relativos a eventos, bem como acompanhar o 
Reitor ou seu representante legal em solenidades e outros eventos públicos; 

• planejar, organizar e participar de promoções, eventos e cerimônias, no âmbito da 
instituição; 

• assistir e subsidiar, quando solicitado, os Campi e Pró-Reitorias no planejamento e na 
realização de eventos e de outras efemérides de natureza local, especialmente quando 
prevista a presença do Reitor ou seu representante legal; 

• coordenar e supervisionar procedimentos relativos a comunicação interna para integração 
entre as diferentes áreas e o compartilhamento das metas institucionais; 

• organizar e manter atualizado o mailing de servidores, pesquisadores e representantes 
estudantis do IFMA e de autoridades diversas; 

• organizar e manter atualizado o calendário de eventos da instituição; 
• desenvolver campanhas e produtos institucionais para promover a construção e consolidação 

da imagem e conceito da instituição diante dos seus públicos de interesse; 
• planejar, organizar, implementar, orientar, supervisionar e avaliar pesquisas de opinião e 

mercadológicas, internas e externas; 
• prever e gerenciar crises de imagem na instituição; 
• identificar os pontos fortes e fracos da comunicação social do IFMA para elaboração de 

estratégias e táticas para fortalecimento da imagem institucional; 
• estabelecer parcerias para facilitar a presença do IFMA em eventos e ações estratégicas para 

o estreitamento da relação entre o Instituto e seus diferentes públicos de interesse; 
• definir ferramentas de comunicação e de relacionamento a serem utilizadas junto aos 

públicos interno e externo, a fim de facilitar a gestão da informação, a produção e a gestão 
do conhecimento; 

• organizar as visitas oficiais de autoridades estrangeiras ao IFMA, inclusive sua agenda de 
conversação e negociação, programa, cronologia, atos, recepções e cerimônias, 
coordenando-se com o Chefe do Cerimonial da Instituição de origem dessas autoridades;  

• colaborar na organização das visitas do Reitor ou seu representante legal às autoridades 
estrangeiras e a países estrangeiros;  

• organizar a recepção a visitantes oficiais de outros Municípios e Estados da Federação;  
• coordenar as providências de Cerimonial com os Pró-Reitores, Diretores Sistêmicos, 

Diretores de Campi e outras autoridades em cuja área de competência e jurisdição se 
realizem cerimônias com a presença do Reitor e especificamente por ocasião de cerimônias 
militares, de conferências, exposições de ciências, tecnologia e arte, de competições 
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desportivas, jogos e festivais, de solenidades cívicas, culturais e literárias, de sessões solenes 
e atos comemorativos de datas festivas;  

• planejar, organizar e definir estratégias de marketing, propaganda e publicidade do IFMA 
junto aos seus diferentes públicos, considerando os recursos organizacionais disponíveis; 

• planejar a realização de pesquisas de mercado, além da criação e veiculação de peças e 
campanhas publicitárias; 

• criar mecanismos e estratégias para monitorar as ações de comunicação implantadas pela 
concorrência direta e indireta (formada por outras instituições de ensino, pesquisa e 
extensão, assim como agentes de fomento nessas áreas); 

• planejar e desenvolver novos produtos e/ou serviços na área de comunicação; 
• estabelecer ações de endomarketing junto aos gestores, servidores, prestadores de serviço e 

fornecedores; 
• fomentar e planejar ações de marketing social e ambiental do IFMA; 
• encaminhar à imprensa, editais, avisos, comunicados, convocações e outras publicações de 

interesse da Instituição junto à comunidade, em cumprimento à legislação, como 
publicidade legal;  

• planejar, organizar, implementar, orientar, supervisionar e avaliar projetos de programação 
visual nas áreas editorial (livros, jornais e revistas), institucional (projetos de identidade 
visual do IFMA), publicitária, promocional (embalagens e materiais promocionais), 
marketing direto (catálogos), sinalização e web design (layout); 

• organizar e manter atualizado o portfólio de produtos visuais e o Manual de Identificação do 
Instituto (sinalização padrão e uniformes); 

• controlar a produção gráfica de peças institucionais, estabelecendo prazos e procedimentos; 
• propor a adoção de novas técnicas e tecnologias com vistas ao aumento da qualidade e da 

diversidade dos conteúdos e suportes comunicacionais, observadas as diretrizes da Diretoria 
de Gestão da Tecnologia sobre tecnologia da informação, convergência tecnológica e novas 
mídias; 

• responder pela produção de conteúdos a serem veiculados sob a forma de radio jornais, 
telejornais, noticiários ou qualquer formato de produção audiovisual para os canais públicos 
de radiodifusão, mídias sociais, digitais, na internet e serviços conexos; 

• planejar, implantar, organizar e dirigir projetos especiais de comunicação; 
• propor a contratação de bens e serviços necessários à execução das competências do 

Departamento de Comunicação e Eventos, observadas as diretrizes fixadas pela instituição, 
bem como - mediante contratos e a preços de mercado - negociar produtos conexos com a 
prestação de serviços de comunicação com outros órgãos e entes públicos ou privados, 
principalmente no que se refere a: 

� desenvolvimento e produção de programas e conteúdos audiovisuais e multimídia; 
� produção, transmissão e gravação, em áudio ou áudio e vídeo, de ações e eventos de 

interesse do IFMA; 
� produção e distribuição de publicidade legal; 
� organização, manutenção e operação de bancos de dados com informações jornalísticas; 
� a formação e capacitação de pessoal nas áreas de comunicação, radiodifusão e serviços 

conexos externos; 
• proceder a toda organização administrativa e documental (incluindo material de expediente, 

acervo bibliográfico, equipamentos, dispositivos de armazenamento digitais, clipping, - 
documentos referenciais - PDI, Relatórios, etc. - e outros conexos) e execução dos serviços 
administrativos do Departamento de Comunicação e Eventos; 

• gerir, planejar, organizar e dirigir serviços, equipamentos e instalações para garantir a 
agilidade e autonomia na execução dos serviços relacionados ao Departamento de 
Comunicação e Eventos; 

• planejar, organizar e dirigir serviços de documentação, arquivamento e análise de mídia; 
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• expedir aos campi, mediante autorização superior, todo material de 
divulgação/comunicação, inclusive encaminhados por outros institutos e entidades; 

• elaborar relatórios gerenciais;  
• emitir parecer técnico sobre a criação de núcleos de comunicação localizados em ambiente 

institucional distinto ao da Reitoria, a ser submetido à apreciação do Reitor, para 
deliberação; e 

• desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação. 
 

 

  i) Assessoria de Relações Internacionais (ARINT): é o órgão de assessoramento da 
Reitoria responsável pela elaboração, coordenação e execução das políticas de cooperação 
internacional no Instituto Federal do Maranhão. Compete a Assessoria de Relações Internacionais: 

• promover o intercâmbio científico, tecnológico, cultural, artístico e filosófico entre o 
Instituto Federal do Maranhão e outros órgãos internacionais; 

• dar apoio a docentes, pesquisadores e alunos de instituições do exterior, bem como a alunos 
pertencentes à Instituição, que estejam estudando fora do Brasil;  

• estabelecer convênios, parcerias, acordos de cooperação e intercâmbio com instituições de 
ensino, pesquisa, extensão e fomento dos mais diversos países;  

• representar o IFMA perante outras organizações no Brasil e no exterior, no que concerne às 
suas relações internacionais;  

• auxiliar os corpos docente, discente e técnico-administrativo na busca de oportunidades 
acadêmicas e de aprimoramento profissional no exterior; 

• interagir com os demais órgãos da Instituição na condução e execução dos diversos 
programas internacionais, monitorando o seu desenvolvimento e divulgando os resultados 
obtidos;  

• providenciar a redação, tradução e/ou versão de todos os documentos pertinentes da pasta, 
assim como seu devido encaminhamento;  

• acompanhar os estudantes que vão estudar fora do Brasil, conveniados em suas atividades 
acadêmicas, orientando-os quanto à sua adaptação ante os costumes locais e auxiliando-os 
na obtenção da documentação necessária à estada regular no país;  

• consolidar os relatórios gerenciais; e 
• desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação.  

 

  j) Secretaria dos Colegiados Superiores: é o órgão que dá suporte ao Conselho Superior 
e, quando necessário, dá assessoramento técnico, na forma de seu regimento interno. Compete à 
Secretaria dos Colegiados Superiores: 

• coordenar e secretariar todos os trabalhos de plenário do Conselho Superior;  
• organizar as pautas de reuniões do Conselho Superior, para aprovação do Presidente e 

posterior encaminhamento aos Conselheiros; 
• assessorar o Presidente do Conselho Superior durante as sessões plenárias e prestar os 

esclarecimentos que forem solicitados durante os debates; 
• promover a instrução de processos, remetendo-os aos órgãos e/ou interessados, para 

cumprimento de diligências determinadas pelo Presidente do Conselho Superior e pelos 
Presidentes das Comissões e/ou Grupos de Trabalhos a ele vinculados;  

• redigir as resoluções do Conselho Superior e providenciar a sua publicação;  
• encaminhar expediente aos interessados, dando ciência dos despachos e decisões proferidas 

nos respectivos processos;  
• receber, examinar, distribuir e expedir documentos e correspondências do Conselho 

Superior;  
• tomar as providências administrativas necessárias para a realização de reuniões do Conselho 

Superior;  
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• assessorar, administrativa e tecnicamente, os trabalhos das Comissões e/ou Grupos de 
Trabalho, vinculados à Reitoria;  

• acompanhar as datas de posse dos conselheiros, observando o cumprimento dos mandatos;  
• arquivar os documentos apreciados pelo Conselho Superior para fins de consultas e 

informações;  
• elaborar relatórios gerenciais;  
• desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação. 

 

IV- Órgãos de Apoio: 
 

4.1  Comissão de Ética: é o órgão assessor da Reitoria, que integra o Sistema de Gestão da 
Ética do Poder Executivo Federal, instituído pelo Decreto Nº 6.029/2007, coordenado pela 
Comissão de Ética Pública – CEP, criada no Decreto de 26 de Maio de 1999. 

 

4.2  Comissão Própria de Avaliação (CPA): tem por finalidade a coordenação dos processos 
internos de avaliação da instituição, a sistematização e a prestação das informações solicitadas 
pelo INEP. Deve atuar com autonomia em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 
existentes no IFMA. 

 

4.3 Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos dos Técnicos - 
Administrativos em Educação (CIS/PCCTAE): é o órgão assessor da Reitoria, com suas 
competências previstas em legislação e Regulamento próprio, aprovado pelo Conselho Superior. 

 

4.4 Comissão Permanente de Pessoal Docente da Educação Básica, Técnica e Tecnológica 
(CPPD): é o órgão assessor da Reitoria, com suas competências previstas em Regulamento 
próprio, aprovado pelo Conselho Superior; 
 
4.4 Comissão Permanente de Pessoal Docente da Educação Superior (CPPD): é o órgão 
assessor da Reitoria, com suas competências previstas em Regulamento próprio, aprovado pelo 
Conselho Superior; 

 
V- Órgão de Fiscalização e Controle Interno: 

 

5.1 Auditoria Interna (AUDINT): com vinculação ao Conselho Superior nos termos do 
parágrafo 3º, artigo 15 do Decreto nº 3.591/2000, é o órgão responsável por fortalecer e 
assessorar a gestão, bem como por racionalizar as ações de controle do IFMA e prestar apoio aos 
órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da 
União, no âmbito institucional, respeitada a legislação pertinente. Compete à Auditoria Interna: 

• elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT - do exercício 
seguinte, na forma e nos prazos estabelecidos nas Instruções Normativas 01/2007 e 
07/2006, ou em outras que vierem substituí-las; 

• elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT - na forma e nos 
prazos estabelecidos nas Instruções Normativas 01/2007 e 07/2006, ou em outras que 
vierem substituí-las; 

• apresentar os resultados dos trabalhos da Auditoria Interna, consolidados através do 
RAINT, e propor sua aprovação ao Conselho Superior, na forma e nos prazos 
estabelecidos no Regulamento da Auditoria Interna;  

• acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da entidade, 
visando comprovar a conformidade de sua execução;  

• assessorar os gestores da entidade no acompanhamento da execução dos programas de 
governo, avaliando o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação 
do gerenciamento;  

• verificar a execução do orçamento da entidade, visando comprovar a conformidade da 
execução com os limites e destinações estabelecidas na legislação pertinente;  

• verificar o desempenho da gestão da entidade, visando a comprovar a legalidade e a 
legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à economicidade, à eficácia, 
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eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas 
administrativos operacionais;  

• orientar subsidiariamente os dirigentes da entidade quanto aos princípios e às normas de 
controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas;  

• examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anuais da entidade e 
tomadas de contas especiais;  

• propor mecanismos para o exercício do controle social sobre as ações de sua entidade, 
quando couber, bem como da adequação dos mecanismos de controle social em 
funcionamento no âmbito de sua organização;  

• acompanhar a implementação das recomendações e determinações dos Órgãos/Unidades 
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do TCU;  

• comunicar, tempestivamente, sob pena de responsabilidade solidária, os fatos irregulares, 
que causaram prejuízo ao erário, à Controladoria Geral da União, após dar ciência 
Dirigente Máximo da Unidade Jurisdiciona (UJ) e esgotadas todas as medidas corretivas, 
do ponto de vista administrativo, para ressarcir à entidade;  

• colaborar com o controle externo no exercício de sua missão institucional;  
• realizar trabalhos de auditoria nas unidades da Instituição, na forma proposta no PAINT, 

com vistas à aplicação regular e a utilização racional dos seus bens e recursos; 
• propor, orientar e acompanhar a implantação ou modificação de métodos, e 

procedimentos administrativos, que visem racionalizar a execução, e que torne mais 
efetivo o exercício da Auditoria; 

• propor recomendações e estudos para criação ou alterações nas normas internas que 
apresentarem fragilidades;  

• acompanhar a implementação ou cumprimento das decisões e recomendações efetuadas 
pelos órgãos central e setoriais do Sistema de Controle interno do Poder Executivo 
Federal e do Tribunal de Contas da União;  

• acompanhar a implementação ou cumprimento das recomendações efetuadas pela 
Auditoria Interna; 

• acompanhar a implementação ou cumprimento das decisões e recomendações do 
Conselho Superior;  

• planejar, propor e viabilizar ações de capacitação para os servidores lotados na auditoria 
interna;  

• planejar, propor e viabilizar ações de fortalecimento da unidade de auditoria interna, tais 
como revisão de normativos internos de auditoria, redesenhos organizacionais com 
impacto sobre a auditoria interna, aquisição ou desenvolvimento de softwares aplicados à 
ação de auditoria e aquisição de recursos materiais e humanos para a auditoria interna;  

• assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestão administrativa, orçamentária, 
financeira, patrimonial, operacional e de pessoal, objetivando a economicidade, a 
eficiência, a eficácia, a efetividade e a equidade, assim como a aderência regulatória;  

• estabelecer e monitorar planos, programas de auditoria, critérios, avaliações e métodos de 
trabalho, objetivando uma maior eficiência e eficácia dos controles internos 
administrativos, colaborando para a redução das possibilidades de fraudes e erros e 
eliminação de atividades que não agregam valor;  

• desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação.  
 
VI- Campi: 
  Os Campi do IFMA, fins de legislação educacional, são considerados Sedes e possuem 
seguinte estrutura básica: 
 

� Diretoria-Geral;  
� Chefia de Gabinete e/ou Secretaria;  
� Diretorias;  
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� Departamentos; 
� Coordenadorias;  
� Assessorias;  
� Núcleos; 
� Órgãos de Apoio. 
O Quadro A.1.3 destaca, de forma resumida e considerando o organograma funcional 

apresentado anteriormente na Figura 1, as unidades administrativas mais estratégicas da gestão do 
IFMA, com suas respectivas competências, seus titulares responsáveis e períodos de atuação. 

 
Quadro2A.1.3 – INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS. 

Áreas/ Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 
Reitoria Dirigida pelo Reitor, é o órgão 

executivo da administração superior 
que planeja, coordena, supervisiona 
e controla todas as atividades do 
Instituto Federal do Maranhão. 
 

Francisco Roberto 
Brandão Ferreira 

Reitor 01.01.2014 
a 
31.12.2014 

Auditoria Interna 
(AUDINT) 

Com vinculação ao Conselho 
Superior, é o órgão responsável por 
fortalecer e assessorar a gestão, 
bem como por racionalizar as ações 
de controle do IFMA e prestar 
apoio aos órgãos do Sistema de 
Controle Interno do Poder 
Executivo Federal e ao Tribunal de 
Contas da União, no âmbito 
institucional. 
 

Maria do Socorro 
Silva Lages 

Chefa da 
Auditoria Intera 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

Pró-Reitoria de 
Ensino (PROEN) 

É o órgão superior da Reitoria, 
responsável por planejar, 
superintender, coordenar, fomentar 
e acompanhar as atividades e 
políticas de ensino, articuladas à 
pesquisa, à inovação e à extensão. 

Ximena Paula Nunes 
Bandeira Maia da 
Silva 
 

Pró-Reitora de 
Ensino 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Inovação 
(PRPGI) 

É o órgão superior da Reitoria 
responsável por planejar, 
superintender, coordenar, fomentar 
e acompanhar as atividades e 
políticas de pós-graduação, 
pesquisa, integrada ao ensino e à 
extensão, bem como promover 
ações de intercambio com 
instituições e empresas na área de 
fomento a pesquisa, pós-graduação, 
ciência e tecnologia e a inovação. 

Natilene Mesquita 
Brito 
 

Pró-Reitora de 
Pesquisa e 
Inovação 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

Pró-Reitoria de 
Extensão (PROEXT) 

É o órgão superior da Reitoria 
responsável por planejar, 
superintender, coordenar, fomentar 
e acompanhar as atividades e 
políticas de extensão e relações 
com a sociedade, articuladas ao 
ensino e à pesquisa, junto aos 
diversos segmentos sociais. 

Jairo Ives de Oliveira 
Pontes 
 

Pró-Reitor de 
Extensão 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas 
(PROGEPE) 

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

Valéria Maria 
Carvalho Martins 
 

Pró-Reitor de 
Gestão de 
Pessoas 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 
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Pró-Reitoria de 
Planejamento e 
Administração 
(PROPLAD) 

É o órgão superior da Reitoria ao 
qual compete, de forma sistêmica, 
planejar, superintender, coordenar 
as atividades e políticas de 
planejamento, administração, 
gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial 

Carlos Cesar Teixeira 
Ferreira 
 

Pró-Reitor de 
Planejamento de 
Administração 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

Diretoria de Gestão 
de Tecnologia da 
Informação (DGTI) 

É o órgão da administração superior 
responsável por planejar, 
coordenar, executar e avaliar os 
projetos, atividades e políticas de 
desenvolvimento na área de gestão 
das tecnologias da informação da 
Instituição. 
 

Cláudio Antonio 
Costa Fernandes 

Diretor da 
Diretoria de 
Gestão de 
Tecnologia da 
Informação 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

Diretoria de 
Desenvolvimento 
Institucional (DDI) 

É o órgão da administração superior 
responsável por planejar, 
coordenar, executar e avaliar os 
projetos, atividades e políticas de 
desenvolvimento da instituição 
assim como efetivar as articulações 
entre as Pró-Reitorias e os Campi. 
Integra a Diretoria de 
Desenvolvimento Institucional o 
Departamento de Pesquisa 
Institucional. 
 

Agenor Almeida 
Filho 

Diretor de 
Desenvolviment
o Institucional 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

Diretoria de 
Educação a Distância 
(DEAD) 

É o órgão da administração superior 
responsável por planejar, 
coordenar, executar e avaliar os 
projetos, atividades e políticas de 
desenvolvimento da Educação a 
Distância da Instituição. 

Simone Santos Diretora de 
Educação a 
Distância 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

Diretoria de 
Infraestrutura 
(DINFRA) 

É o órgão da administração superior 
responsável por planejar, 
coordenar, executar e avaliar os 
projetos, atividades e políticas de 
desenvolvimento na área de 
infraestrutura da Instituição. 

Celso Luís Ferreira 
de Azevedo 

Diretor de 
Infraestrutura 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

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

Reinouds Lima Silva Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

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

Gairo Oliveira 
Garreto 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

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

Cleudenice Machado 
Polvoa 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

Campus Barra do 
Corda 

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

João Batista Cardoso 
Botelho 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

Campus Barreirinhas Sede do IFMA, com estrutura 
organizacional básica, detentora de 
autonomia administrativa, 

José Valdir 
Damascena Araújo 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 
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patrimonial, financeira, didático-
pedagógica e disciplinar. 

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

Ronald Ribeiro 
Correa 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

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

João da Paixão 
Soares 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

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

Arcenildo da Silva 
Nascimento 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

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

José Cardoso de 
Souza Filho 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

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

Francisco Alberto 
Gonçalves Filho 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

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

Edil Jarles de Jesus 
Nascimento 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

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

Gedeon Silva Reis Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

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

Mariano Matos 
Ribeiro 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

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

Locília de Jesus Silva 
Costa 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

Campus São Luís – 
Centro Histórico 

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

Carlos Alexandre 
Amaral Araújo 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

Campus São Luís – 
Maracanã 

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

Lucimeire Amorim 
Castro 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

Campus São Luís – 
Monte Castelo 

Sede do IFMA, com estrutura 
organizacional básica, detentora de 
autonomia administrativa, 

Regina Lúcia Muniz 
Ribeiro 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 
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patrimonial, financeira, didático-
pedagógica e disciplinar. 

Campus São José de 
Ribamar 

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

Marco Antônio 
Goiabeira Torreão 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

Campus São João dos 
Patos 

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

Antonio Maia de 
Oliveira 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

Campus São 
Raimundo das 
Mangabeiras 

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

Carlos Antonio 
Barbosa Firmino 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

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

Jackellyne Georgia 
Dutra e Silva Leite 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

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

Fabio Lustosa Souza Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

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

Davina Camelo 
Chaves 

Diretor Geral do 
Campus 

01.01.2014 
a 
31.12.2014 

 
1.4 Macroprocessos Finalísticos 

 

 Os macroprocessos finalísticos do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) estão relacionados 
ao atendimento das finalidades legais das políticas de Ensino, Pesquisa Aplicada e Extensão 
Tecnológica. Para tanto, o IFMA considera indissociável o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, 
conforme mostra a Figura 2. 
 A pesar da independência funcional das três áreas, ou seja, cada uma existe por si só, são 
autônomas e independentes, conquanto interligadas, e, portanto, indissociadas em virtude, única e 
exclusivamente, de estarem inseridas num contexto intimamente relacionado a missão institucional 
do IFMA. 
 

Figura 2 - Indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
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 Os macroprojetos finalísticos do IFMA são desenvolvidos por meio de objetivos estratégicos 
descritos no Quadro A.1.4 a seguir: 
 
Quadro3A.1.4 – MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS. 

Macroprocessos Descrição 
Produtos e 

Serviços 
Principais 
Clientes 

Subunidades 
Responsáveis 

 
 
Ensino 

Ampliar e diversificar a oferta 
educacional, em todos os níveis e 
modalidades, em ação integrada 
com a pesquisa e a extensão, 
desenvolvendo sintonia de ações 
com o desenvolvimento 
socioeconômico local e regional. 
 

Oferta 
educacional 

Estudantes 
externos ao 
IFMA 

PROEN 

Ampliar o acervo bibliográfico das 
bibliotecas de forma a favorecer o 
acesso à informação atualizada e 
garantir índices de referência na 
avaliação do SINAES 
 

Acervo 
bibliográfico 

Estudantes 
internos ao 
IFMA 

PROEN 
PROPLAD 

Propiciar atendimento educacional, 
médico-odontológico, psicológico e 
social a todos os estudantes nos 
diversos campi do IFMA. 

Aluno atendido  PROEN 
DAE (Diretoria de 
Assistência ao 
Educando) 

Implantar programas para garantir o 
acesso, a permanência e a 
conclusão do curso com qualidade 
pelos estudantes, na perspectiva de 
inclusão social, formação ampliada, 
produção do conhecimento e 
melhoria do desempenho 
acadêmico. 

Benefícios 
concedidos 

Estudantes 
internos ao 
IFMA 

PROEN 
DAE (Diretoria de 
Assistência ao 
Educando) 

 
 
Pesquisa Aplicada 

Estimular a produção de 
publicações bibliográficas 
impressas e em eventos e 
periódicos científicos e acadêmicos, 
em âmbito nacional e internacional. 

Publicações 
bibliográficas 

Estudantes 
internos ao 
IFMA 
Professores do 
IFMA 

PRPGI 

Formar recursos humanos em 
pesquisa e inovação em nível de 
iniciação científica e tecnológica 

Pesquisadores 
formados 

Estudantes 
internos ao 
IFMA 
Professores do 
IFMA 

PRPGI 

Estimular o desenvolvimento de 
pesquisas intensivas em 
conhecimento aplicadas à inovação 
tecnológica 

Projetos de 
pesquisa 

Estudantes 
internos ao 
IFMA 
Professores do 
IFMA 

PRPGI 

 
 
Extensão 
Tecnológica 

Apoiar o desenvolvimento de 
atividades de extensão nos campi, 
por meio de Eventos. 

Eventos de 
extensão 

Discentes do 
IFMA 
 

PROEXT 

Apoiar o desenvolvimento de 
atividades de extensão no IFMA, 
por meio de fomento a projetos de 
extensão, programas 
governamentais e projetos captados 
em editais externos. 

Projetos captados 
em editais 
externos 

Discentes do 
IFMA 
 

PROEXT 

Aperfeiçoar os mecanismos de 
acompanhamento de estágios e de 
interação com os egressos da 
Instituição objetivando uma 
retroalimentação contínua do 
processo ensino-aprendizagem 

Acompanhamento 
de egressos 

Discentes do 
IFMA 
 

PROEXT 
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 Atualmente, a ampliação e a diversificação da oferta educacional do IFMA, em todos os seus 
níveis e modalidades, está condicionada à elaboração e aprovação, por instância interna competente, 
do projeto do curso, onde são detalhados o perfil de formação, disciplinas, carga horária, docentes 
relacionados, etc, levando em consideração os arranjos produtivos locais do município de oferta 
assim como o perfil do Campus que o oferecerá. A Tabela 1 mostra a oferta de cursos do IFMA, em 
todos os seus níveis de ensino. 
 
Tabela 1 - Oferta de cursos do IFMA, em todos os seus níveis de ensino 

NÍVEL DE ENSINO CURSOS OFERTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIC 

Agente Comunitário de Saúde, Agente de Gestão de Resíduos Sólidos, Agente de 
Projetos Sociais, Agricultor Familiar, Alfabetização Avançada em Língua Portuguesa 
Matemática, Informatica e Empreendedorismo, Almoxarife, Almoxarife de Obras, 
Animais de Pequeno Porte, Artesão em Bordado a Mão, Aux. Tec. de Agropecuária, 
Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Confeiteiro, Auxiliar de Manutenção Predial, 
Auxiliar de Pessoal, Auxiliar em Web Designer, Auxiliar Técnico em Agropecuária, 
Comércio Exterior, Costureiro, Cuidador de Idoso, Desenhista da Construção Civil, 
Desenhista de Moda, Destilador de Bebidas, Eletricista Instalador Predial de Baixa 
Tensão, Espanhol, Fotógrafo, Francês, Gestão de meio ambiente, saúde e segurança na 
construção civil, Inglês, Instalação e Manutenção de Redes de Computadores, Libras, 
Máquinas e Implementos Agrícolas, Mestre de Obras, Modelista, Monitor Ambiental, 
Montagem e Manutenção de Computadores, Operador de Computador, Operador de 
Maquinas e Implementos Agrícolas, Operador Estação Tratamento de Águas, Padeiro, 
Preparador de derivados do leite, Programador de sistemas, Programador Web, Promotor 
de Vendas, Recepcionista em Meios de Hospedagem, Recreador, Representante 
Comercial, Soldador no processo eletrodo revestido aço carbono e aço baixa liga, 
Suporte e Manutenção, Torneiro Mecânico, Vendedor, Aperfeiçoamento em 
eletromecânica, Aperfeiçoamento em eletrotécnica, Artesanato, Camareira em meios de 
hospedagem, Construções e instalações agroindustriais, Cuidador de idoso, Francês 
intermediário, Gênero e diversidade, Instrumentação, Manutenção, Marketing, Formação 
inicial e continuada de trabalhadores em agropecuária, Formação inicial e continuada de 
trabalhadores na aérea de pesca e aqüicultura, Francês iniciante, Auxiliar de vendas, 
Qualificação em garçonete, Preparo e conservação de alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICO 

Técnico em administração, Técnico em agenciamento de viagem, Técnico em 
agroecologia, Técnico em agroindústria, Técnico em agronegócio, Técnico em 
agropecuária, Técnico em alimentação escolar, Técnico em alimentos, Técnico em 
análises químicas, Técnico em aqüicultura, Técnico em artes visuais, Técnico em 
artesanato, Técnico em automação industrial, Técnico em biocombustíveis, Técnico em 
celulose e papel, Técnico em comércio, Técnico em comunicação visual, Técnico em 
contabilidade, Técnico em controle ambiental, Técnico em cooperativismo, Técnico em 
cozinha, Técnico em design de interiores, Técnico em design de móveis, Técnico em 
design de produto, Técnico em design gráfico, Técnico em edificações, Técnico em 
eletroeletrônica, Técnico em eletromecânica, Técnico em eletrônica, Técnico em 
eletrotécnica, Técnico em eventos, Técnico em ferrovia, Técnico em florestas, Técnico 
em gerenciamento de unidade de alimentação, Técnico em guia de turismo, Técnico em 
hospedagem, Técnico em informática, Técnico em infra-estrutura escolar, Técnico em 
lazer, Técnico em manutenção e suporte em informática, Técnico em mecânica, Técnico 
em meio ambiente, Técnico em metalurgia, Técnico em metalurgia e materiais, Técnico 
em multimeios didáticos, Técnico em multimídia, Técnico em operações logísticas, 
Técnico em portos, Técnico em química, Técnico em redes de computadores, Técnico em 
secretaria escolar, Técnico em segurança do trabalho, Técnico em serviços de restaurante 
e bar, Técnico em serviços públicos, Técnico em telecomunicações, Técnico em vendas. 

 
 
 

GRADUAÇÃO 

Tecnologia em Construção de Edifícios, Tecnologia em Eletrônica industrial, Tecnologia 
em Gestão de Turismo, Tecnologia em Gestão Pública, Tecnologia em Alimentos, 
Licenciatura em Artes Visuais, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Biologia, 
Licenciatura em Física, Licenciatura em Informática, Licenciatura em Ciências Agrárias, 
Licenciatura em Química, Bacharelado em Administração, Bacharelado em Agronomia, 
Bacharelado em Engenharia Civil, Bacharelado em Engenharia Elétrica, Bacharelado em 
Engenharia Mecânica, Bacharelado em Sistemas de Informação. 

 
PÓS-GRADUAÇÃO 

 
Mestrado em Engenharia de Materiais 
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2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA 

 

 Este capítulo apresenta informações sobre a governança da Instituição, evidenciando-se a 
estrutura de governança, explicitando-se as instâncias dessa estrutura e descrevendo-se 
sucintamente a base normativa, as atribuições e a forma de atuação de cada instância de controle. 
 
2.1 Estrutura de Governança 
 
 A Estrutura de Governança do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão tem como base a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que criou os Institutos 
Federais; o Estatuto do IFMA, aprovado pela Resolução nº 76/201 – CONSUP, de 28 de agosto de 
2013, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 07 de novembro de 2013; e o Regimento 
Geral, aprovado pela Resolução nº 30/2014 – CONSUP, de 11 de junho de 2014. 
 De acordo com a Lei nº 11.892, os Institutos Federais se organizam em estrutura multicampi, 
tendo como Órgãos Colegiados da Administração Superior, responsáveis pela sua administração, o 
Conselho Superior (CONSUP) e o Colégio de Dirigentes (COLDIR), todos presididos pelo Reitor, e 
como Órgão Executivo da Administração Central a Reitoria, que inclui um Reitor e cinco pró-
reitores. Cada Campus é administrado por um Diretor-Geral. Além dos Órgãos Colegiados da 
Administração Superior, o IFMA possui os Órgãos Colegiados Vinculados à Administração Básica 
que são: o Conselho de Ensino, o Conselho de Pesquisa e Inovação, o Conselho de Extensão, o 
Conselho de Gestão de Pessoas e o Conselho de Administração; todos eles presididos pelos seus 
respectivos Pró-Reitores. As competências dos Órgãos Colegiados da Administração Superior e dos 
Órgãos Colegiados Vinculados à Administração Básica estão previstas no Estatuto do IFMA. 
 O Conselho Superior (CONSUP) é o órgão máximo, consultivo e deliberativo nas dimensões 
acadêmica, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar, tem a seguinte composição: o 
Reitor, como presidente; representação de 1/3 (um terço) do número de campi, destinada aos 
servidores docentes, sendo o mínimo de 02 (dois) e o máximo de 05 (cinco) representantes, eleitos 
por seus pares, na forma regimental; representação de 1/3 (um terço) do número de campi, 
destinada ao corpo discente, sendo o mínimo de 02 (dois) e o máximo de 05 (cinco) representantes, 
eleitos por seus pares, na forma regimental; representação de 1/3 (um terço) do número de campi, 
destinada aos servidores técnico-administrativos, sendo o mínimo de 02 (dois) e o máximo de 05 
(cinco) representantes, eleitos por seus pares, na forma regimental; 02 (dois) representantes dos 
egressos; 06 (seis) representantes da sociedade civil, sendo 02 (dois) indicados por entidades 
patronais, 02 (dois) indicados por entidades dos trabalhadores, 02 (dois) representantes do setor 
público e/ou empresas estatais, designados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica; 
01 (um) representante do Ministério da Educação, designado pela Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica; representação de 1/3 (um terço) dos diretores-gerais de campi, sendo o 
mínimo de 02 (dois) e o máximo de 05 (cinco), eleitos por seus pares, na forma regimental sem 
direito a voto. Dentre as suas competências estão as seguintes: 

• aprovar as diretrizes para atuação do Instituto Federal do Maranhão e zelar pela execução 
de sua política educacional;  

• aprovar as normas e coordenar o processo de consulta à comunidade escolar para escolha 
do Reitor do Instituto Federal do Maranhão e dos Diretores-Gerais dos Campi, em 
consonância com o estabelecido nos artigos 12 e 13 da Lei nº. 11.892/2008;  

• aprovar os planos de desenvolvimento institucional e de ação e apreciar a proposta 
orçamentária anual;  

• aprovar o projeto político-pedagógico, a organização didática, regulamentos internos e 
normas disciplinares;  

• aprovar normas relativas à acreditação e à certificação de competências profissionais, nos 
termos da legislação vigente;  

• autorizar o Reitor a conferir títulos de mérito acadêmico;  
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• apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, emitindo parecer 
conclusivo sobre a propriedade e regularidade dos registros;  

• deliberar sobre taxas, emolumentos e contribuições por prestação de serviços em geral a 
serem cobrados pelo Instituto Federal do Maranhão;  

• autorizar a criação, alteração curricular e extinção de cursos no âmbito do Instituto 
Federal do Maranhão, bem como o registro de diplomas; 

• aprovar a estrutura administrativa e o regimento geral do Instituto Federal do Maranhão, 
observados os parâmetros definidos pelo Governo Federal e legislação específica; e  

• deliberar sobre questões submetidas a sua apreciação.  
 

 O Colégio de Dirigentes (COLDIR), de caráter consultivo, é o órgão de apoio ao processo 
decisório da Reitoria, sendo presidido pelo Reitor e composto pelos Pró-Reitores, Diretores 
Sistêmicos e Diretores Gerais dos Campi. Compete ao Colégio de Dirigentes:  

• apreciar e recomendar a distribuição interna de recursos;  
• apreciar e recomendar as normas para celebração de acordos, convênios e contratos, bem 

como para elaboração de cartas de intenção ou de documentos equivalentes;  
• apresentar a criação e alteração de funções e órgãos administrativos da estrutura 

organizacional do Instituto Federal;  
• apreciar e recomendar o calendário de referência anual;  
• apreciar e recomendar normas de aperfeiçoamento da gestão; e  
• apreciar os assuntos de interesse da administração do Instituto Federal a ele submetido. 

 O Conselho de Ensino, presidido pelo Pró-Reitor de Ensino, órgão deliberativo em matéria de 
ensino Básico, Técnico e Superior, tem sua composição definida no Regimento Geral da Instituição 
da seguinte forma: 20 (vinte) membros, sendo 50% (cinquenta por cento) de docentes, 30% (trinta 
por cento) de técnicos administrativos e 20% (vinte por cento) de discentes, sendo 10% (dez por 
cento) para os do nível superior e 10% (dez por cento) para os do nível médio, eleitos por seus 
pares. 
 O Conselho de Pesquisa e Inovação, presidido pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação, órgão 
deliberativo em matéria de Pesquisa, Inovação e ensino de Pós-Graduação, tem sua composição 
definida no Regimento Geral da Instituição da seguinte forma: 20 (vinte) membros, sendo 50% 
(cinquenta por cento) de docentes, 30% (trinta por cento) de técnicos administrativos e 20% (vinte 
por cento) de discentes, sendo 10% (dez por cento) para os do nível superior e 10% (dez por cento) 
para os do nível médio, eleitos por seus pares.  
 O Conselho de Extensão, presidido pelo Pró-Reitor de Extensão, órgão deliberativo em 
matéria de programas, projetos, atividades de extensão e comunitárias, tem sua composição definida 
no Regimento Geral da Instituição da seguinte forma: 20 (vinte) membros, sendo 50% (cinquenta 
por cento) de docentes, 30% (trinta por cento) de técnicos administrativos e 20% (vinte por cento) 
de discentes, sendo 10% (dez por cento) para os do nível superior e 10% (dez por cento) para os do 
nível médio, eleitos por seus pares.  
 O Conselho de Planejamento e Administração, presidido pelo Pró-Reitor de Planejamento e 
Administração, órgão deliberativo em matéria de planejamento, controle, implementação, 
fiscalização econômico-financeira e patrimonial do IFMA, tem sua composição definida no 
Regimento Geral da Instituição da seguinte forma: 20 (vinte) membros sendo 45% (quarenta e cinco 
por cento) de docentes, 45% (quarenta e cinco por cento) de técnicos administrativos e 10% (dez 
por cento) de discentes. 
 O Conselho de Gestão de Pessoas, presidido pelo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, órgão 
deliberativo em matéria de gestão de pessoas e de recursos humanos do IFMA, tem sua composição 
definida no Regimento Geral da Instituição da seguinte forma: 20 (vinte) membros sendo 45 % 
(quarenta e cinco por cento) de docentes, 45% (quarenta e cinco por cento) de técnicos 
administrativos e 10% (dez por cento) de discentes. 
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 Esses órgãos colegiados obedecem a normas gerais de funcionamento previstas no Estatuto e 
estabelecidas no Regimento Geral da Instituição. Assim, através de reuniões periódicas, com pauta 
determinada, decidem sobre as questões que lhe são apresentadas. A periodicidade das reuniões 
ordinárias é mensal para o COLDIR e O CONSUP se reúne ordinariamente a cada dois meses. 
Todas as atas das reuniões e os atos de gestão, sob a forma de Resolução para o CONSUP e de 
Deliberação para os outros dois colegiados, são publicados no sítio do IFMA. 
 Quanto aos órgãos executivos, no âmbito da administração central, o IFMA é dirigido pelo 
Reitor, que, além do Gabinete e Assessorias, dispõe na Reitoria de uma estrutura de cinco Pró-
Reitorias (Ensino, Pesquisa e Inovação, Extensão, Gestão de Pessoas e Planejamento e 
Administração) e oito Diretorias Sistêmicas (Diretoria de Educação a Distância, Diretoria de 
Desenvolvimento Institucional, Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação, Diretoria de 
Infraestrutura, Diretoria de Pesquisas Avançadas em Ciências Ambientais, Diretoria de Direitos 
Humanos e Inclusão Social, Diretoria de Assistência ao Educando e Diretoria de Difusão Artístico-
Cultural, Esporte e Lazer), às quais se encarregam da supervisão, coordenação e articulação nas 
áreas sob a sua responsabilidade. 
 A Reitoria conta ainda com um órgão de consultoria jurídica (Procuradoria Federal) e vários 
órgãos de assessoramento, a saber: Comissão Própria de Avaliação (CPA), Comissão Permanente 
de Pessoal Docente (CPPD), Comissão Interna de Supervisão do Plano de Cargos e Carreira dos 
Técnicos-Administrativos em Educação (CIS-PCCTAE), Comissão de Ética, Corregedoria e 
Ouvidoria, cujas composições e competências estão previstas no Regimento Geral do IFMA e nos 
respectivos Regimentos Internos. É importante salientar que esses órgãos atuam de maneira 
independente em relação à gestão, contribuindo para obter o diagnóstico da realidade institucional 
e, por conseguinte, para a solução dos problemas identificados, exercendo, pois, uma forma de 
controle e fiscalização. 
 A organização dos Campus do IFMA é composta de uma estrutura executiva, assessorias e 
órgãos de apoio, onde são observados os níveis de descentralização, os graus de hierarquização e a 
articulação funcional dos órgãos em relação à administração central. Em termos de execução, cada 
Campus é dirigido por um Diretor-Geral, que, além do Gabinete, dispõe de uma estrutura de 
Diretorias, Departamentos, Coordenações, Assessorias, Núcleos e Órgãos de Apoio, às quais estão 
subordinadas diretamente ao Diretor-Geral, mas que se relacionam funcionalmente com as 
respectivas Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas. 
 
2.2 Atuação da Unidade de Auditoria Interna 
 
 A partir dessa estrutura de governança na Reitoria e nos Campi, existe a Auditoria Interna, 
que atua como órgão de controle da gestão do IFMA. A Auditoria Interna, com vinculação ao 
Conselho Superior nos termos do parágrafo 3º, artigo 15 do Decreto nº 3.591/2000, é o órgão de 
controle responsável por fortalecer e assessorar a gestão, bem como por racionalizar as ações de 
controle e prestar apoio, dentro de suas especificidades, no âmbito da Instituição, aos órgãos do 
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União, 
respeitada a legislação pertinente. A Unidade de Auditoria tem como objetivo exercer orientação, 
acompanhamento, controle e fiscalização dos atos e fatos administrativos do IFMA, devendo atuar 
de forma a contribuir para o alcance dos resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia da 
gestão. Além disso, deve propor as ações corretivas necessárias, buscando sempre agregar valor à 
gestão e racionalizar as ações de controle. Deve, também, prestar assessoramento à alta 
administração da entidade. Compete à Auditoria Interna: 

• elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT - do exercício 
seguinte, na forma e nos prazos estabelecidos nas Instruções Normativas 01/2007 e 
07/2006, ou em outras que vierem substituí-las; 

• elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT - na forma e nos 
prazos estabelecidos nas Instruções Normativas 01/2007 e 07/2006, ou em outras que 
vierem substituí-las; 
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• apresentar os resultados dos trabalhos da Auditoria Interna, consolidados através do 
RAINT, e propor sua aprovação ao Conselho Superior, na forma e nos prazos 
estabelecidos no Regulamento da Auditoria Interna;  

• acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da entidade, 
visando comprovar a conformidade de sua execução;  

• assessorar os gestores da entidade no acompanhamento da execução dos programas de 
governo, avaliando o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação 
do gerenciamento;  

• verificar a execução do orçamento da entidade, visando comprovar a conformidade da 
execução com os limites e destinações estabelecidas na legislação pertinente;  

• verificar o desempenho da gestão da entidade, visando a comprovar a legalidade e a 
legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à economicidade, à eficácia, 
eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas 
administrativos operacionais;  

• orientar subsidiariamente os dirigentes da entidade quanto aos princípios e às normas de 
controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas;  

• examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anuais da entidade e 
tomadas de contas especiais;  

• propor mecanismos para o exercício do controle social sobre as ações de sua entidade, 
quando couber, bem como da adequação dos mecanismos de controle social em 
funcionamento no âmbito de sua organização;  

• acompanhar a implementação das recomendações e determinações dos Órgãos/Unidades 
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do TCU;  

• comunicar, tempestivamente, sob pena de responsabilidade solidária, os fatos irregulares, 
que causaram prejuízo ao erário, à Controladoria Geral da União, após dar ciência 
Dirigente Máximo da Unidade Jurisdiciona (UJ) e esgotadas todas as medidas corretivas, 
do ponto de vista administrativo, para ressarcir à entidade;  

• colaborar com o controle externo no exercício de sua missão institucional;  
• realizar trabalhos de auditoria nas unidades da Instituição, na forma proposta no PAINT, 

com vistas à aplicação regular e a utilização racional dos seus bens e recursos; 
• propor, orientar e acompanhar a implantação ou modificação de métodos, e 

procedimentos administrativos, que visem racionalizar a execução, e que torne mais 
efetivo o exercício da Auditoria; 

• propor recomendações e estudos para criação ou alterações nas normas internas que 
apresentarem fragilidades;  

• acompanhar a implementação ou cumprimento das decisões e recomendações efetuadas 
pelos órgãos central e setoriais do Sistema de Controle interno do Poder Executivo 
Federal e do Tribunal de Contas da União;  

• acompanhar a implementação ou cumprimento das recomendações efetuadas pela 
Auditoria Interna; 

• acompanhar a implementação ou cumprimento das decisões e recomendações do 
Conselho Superior;  

• planejar, propor e viabilizar ações de capacitação para os servidores lotados na auditoria 
interna;  

• planejar, propor e viabilizar ações de fortalecimento da unidade de auditoria interna, tais 
como revisão de normativos internos de auditoria, redesenhos organizacionais com 
impacto sobre a auditoria interna, aquisição ou desenvolvimento de softwares aplicados à 
ação de auditoria e aquisição de recursos materiais e humanos para a auditoria interna;  

• assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestão administrativa, orçamentária, 
financeira, patrimonial, operacional e de pessoal, objetivando a economicidade, a 
eficiência, a eficácia, a efetividade e a equidade, assim como a aderência regulatória;  
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• estabelecer e monitorar planos, programas de auditoria, critérios, avaliações e métodos de 
trabalho, objetivando uma maior eficiência e eficácia dos controles internos 
administrativos, colaborando para a redução das possibilidades de fraudes e erros e 
eliminação de atividades que não agregam valor;  

• desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação.  
 
2.3 Sistema de Correição 
 
 A Corregedoria Interna do Instituto Federal do Maranhão tem como função prevenir e apurar 
as irregularidades praticadas por agentes públicos na esfera administrativa. Além disso, suas 
atividades não se confundem com as atividades da Auditoria Interna ou da Comissão de Ética, 
apesar de todos os setores trabalharem em conjunto visando o melhor para o Instituto. 
 No que se refere ao seu campo de atuação, as corregedorias podem agir de ofício, inclusive a 
partir de notícias divulgadas na imprensa, em que haja indícios de autoria ou materialidade da 
prática de ilícitos administrativos, ou a partir do recebimento de denúncias, inclusive anônimas, e 
representações que lhes são encaminhadas por cidadãos, agentes públicos ou autoridades em geral.  
 A Corregedoria Interna através das notificações, citações e instauração de procedimentos 
administrativos visa aumentar a credibilidade do IFMA frente aos servidores, aos outros órgãos da 
Administração Pública e à sociedade em geral.  
 
Base Legal  
 A Constituição Federal de 1988, art. 41 § 1º Inciso II, estabeleceu o controle da conduta dos 
servidores públicos:  
 § 1º O servidor público estável só perderá o cargo:  
 II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 
 Já a Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, disciplinando os pontos 
centrais acerca do poder disciplinar da Administração Pública Federal, no Título IV – Do Regime 
Disciplinar, em seus artigos 116 a 182. 
 
Competência e Responsabilidades  
 A Corregedoria Interna atua em processos oriundos do recebimento de denúncias e 
representações que lhe são encaminhadas por diversos segmentos da sociedade e órgãos públicos, 
tais como: cidadãos, alunos, servidores públicos, Ministério Público Federal, Departamento de 
Polícia Federal, órgãos do Poder Judiciário, dentre outros. Pode atuar ainda por iniciativa própria, 
em decorrência de trabalhos de auditoria ou de notícias divulgadas na imprensa, em que se apontem 
indícios ou provas da prática de irregularidades administrativas disciplinares praticadas por 
servidores do IFMA.  
 O Corregedor exercerá ainda os papéis de supervisão, coordenação e execução. A supervisão 
do funcionamento consiste em acompanhar as atividades das Comissões Disciplinares instauradas, 
fiscalizando-as e cobrando-as quanto à utilização da legislação vigente e o cumprimento dos prazos 
e formalidades. Já a execução, corresponde a instauração de processos e procedimentos 
disciplinares que se façam necessários e por fim a coordenação será exercida mediante a 
organização e fornecimento de informações sobre os processos em curso, participando de atividades 
conjugadas com os demais integrantes e sugerindo medidas de aprimoramento para otimizar os 
trabalhos.  
 Atualmente a Corregedoria Interna desenvolve trabalhos junto a Comissão de Ética da 
Instituição no intuito de prevenir possíveis infrações ou conciliar conflitos já existentes. A Tabela 2 
mostrada a seguir apresenta um resumo dos processos administrativos disciplinares e sindicâncias 
instaurados, em 2014, pela Corregedoria Interna do IFMA, com suas respectivas situações: 
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Tabela 2 - Processos administrativos disciplinares e sindicâncias em 2014 no IFMA. 
Nº. PROCESSO CAPMUS  SITUAÇÃO 
01 23249.039801/2013-81 IMPERATRIZ ARQUIVADO – SERVIDOR 

EXONERADO 
02 23249.009323/2011-12 MARACANÃ SUSPENSO – SERVIDOR 

CURSANDO DOUTORADO 
03 23249.032954/2012-16 BURITICUPU AGUARDANDO COMISSÃO 
04 23249.023803/2011-96 SANTA INÊS CONCLUÍDO 
05 23249.023804/2011-31 AÇAILANDIA CONCLUÍDO 
06 23249.023805/2011-85 CENTRO 

HISTÓRICO 
CONCLUÍDO 

07 23249.010387/2014-17 CENTRO 
HISTÓRICO 

FASE DE INSTRUÇÃO 

08 23249.023423/2014-11 AÇAILÂNDIA FASE DE INSTRUÇÃO 
09 23249.010387/2014-17 MONTE CASTELO FASE DE INSTRUÇÃO 
10 23249.029141/2013-21 MONTE CASTELO FASE DE INSTRUÇÃO - 

SINDICÂNCIA 
11 23249.008945/2013-95 MONTE CASTELO FASE DE INSTRUÇÃO - 

SINDICÂNCIA 
12 23249.025398/2013-11 MONTE CASTELO FASE DE INSTRUÇÃO - 

SINDICÂNCIA 
13 23249.008944/2013-41 MONTE CASTELO FASE DE INSTRUÇÃO - 

SINDICÂNCIA 
14 23249.039534/2014-22 MONTE CASTELO CONCLUÍDO 
15 23249.026706/2011-55 MONTE CASTELO CONCLUÍDO 
16 23249.014037/2013-31 CAXIAS CONCLUÍDO 
17 23249.013620/2013-24 AÇAILÂNDIA FASE DE INSTRUÇÃO - 

SINDICÂNCIA 
18 23249.034046/2013-48 MARACANÃ FASE DE INSTRUÇÃO - 

SINDICÂNCIA 
19 23249.007777/2013-11 MARACANÃ FASE DE INSTRUÇÃO - 

SINDICÂNCIA 
20 23249.022095/2012-57 SANTA INÊS FASE – DECISÃO FINAL 
21 23249.004345/2014-11 ALCÃNTARA FASE – DECISÃO FINAL 
22 23249.044498/2013-38 ZÉ DOCA FASE – DECISÃO FINAL 

 
2.4 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 
 
 A informação está estruturada conforme o Quadro A.2.4 abaixo, que dispõe de diversas 
afirmativas sobre os seguintes aspectos do sistema de controle interno, avaliado no âmbito do 
IFMA: ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e 
comunicação e monitoramento. 
 
Quadro4A.2.4 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ. 

 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM 
AVALIADOS 

VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos 
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

   X  

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

   X  

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

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     X 

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

    X 

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

    X 
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instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 

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

    X 

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

   X  

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

   X  

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.     X 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas 
da unidade. 

 X    

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

X     

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

X     

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

X     

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

X     

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

    X 

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

    X 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 
valores de responsabilidade da unidade.  

   X  

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os 
riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 

   X  

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

   X  

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

   X  

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

   X  

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

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

   X  

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

   X  

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

   X  

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

   X  

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

   X  

Monitoramento 1 2 3 4 5 

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

    X 

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

    X 

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

 

    X 
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Análise crítica e comentários relevantes: 
Como forma de melhoria nos processos institucionais e busca da excelência, o IFMA aderiu em 05de novembro 
de 2013, ao Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (Gespública), conforme pode ser visto 
através do Termo de Compromisso de Organização Adesão, em Anexo ao Relatório, e a partir do ano de 2014, 
vem implementando ações de melhoria na gestão, orientadas pelo Programa Gespública, nas unidades do IFMA e 
Reitoria. Paralelamente a adesão ao Programa Gespública, o IFMA reformulou o seu planejamento estratégico 
para os próximos 5(cinco) anos, aprovando o seu novo Plano de Desenvolvimento Institucional PDI(2014-2018), 
conforme Resolução nº 57/2013-CONSUP, de 13 de outubro de 2014. 

 

Escala de valores da Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 
 
2.5 Remuneração Paga a Administradores 
 
 Este item não se aplica ao IFMA, pois se relaciona às políticas de remuneração de 
administradores, próprias de empresas estatais, o que não corresponde à natureza jurídica desta 
Instituição. 
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3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 
 O presente capítulo trata do relacionamento do IFMA com a sociedade, ocasião em que são 
descritos os canais de acesso do cidadão a este Instituto Federal para fins de solicitações, 
reclamações, denúncias, sugestões, etc., além de informações sobre os trabalhos de elaboração da 
carta de serviços ao cidadão e dos informes dos mecanismos para medir a satisfação dos produtos e 
serviços, acesso às informações da UJ, avaliação do desempenho da UJ e medidas relativas à 
acessibilidade. 
 
3.1 Canais de Acesso do Cidadão 
 
 A Ouvidoria do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão é um órgão 
de assessoramento da Reitoria que atua na intermediação entre esta Instituição e a comunidade. Os 
serviços da Ouvidoria são prestados em consonância com os princípios legais Constitucionais, 
dando ênfase à probidade; isonomia; legalidade; impessoalidade; moralidade; publicidade e 
eficiência. 
 O principal papel da Ouvidoria, de acordo com as diretrizes da Controladoria Geral da União, 
é o de receber manifestações dos cidadãos, interpretá-las e buscar soluções para o caso visando o 
aprimoramento da qualidade dos serviços prestados, além de informar adequadamente a direção da 
organização sobre os indicativos de satisfação dos usuários. Portanto, canais como o “Fale 
Conosco” que tira dúvidas assim como pedidos de informações rotineiras não seriam 
desempenhados pela Ouvidoria e sim gerenciados por esta. Porém, estando esta Instituição ainda 
em processo de implantação de um sistema de atendimento ao cidadão, estes serviços são 
desenvolvidos e gerenciados pela Ouvidoria. 
 Cabe ressaltar que os serviços desempenhados por esta Instituição de ensino técnico e 
tecnológico perpassam pela finalidade da promoção social e do desenvolvimento humano que 
começa com o redesenho organizacional, mudança de comportamento e compromisso profissional.  
 A Ouvidoria do IFMA, para realizar seu papel depende da parceria de todas as unidades e 
principalmente de pessoas comprometidas com a educação de qualidade, que através do tripé 
ensino, pesquisa e extensão fazem a diferença e compõem esta Instituição.  
 

a) Proposta de Valor 
 

� Receber e encaminhar às instâncias competentes: Elogio; Sugestão; Reclamação; Denúncia.  
� Informação aos solicitantes quanto ao encaminhamento adotado em relação à sua 

solicitação; 
� Acompanhar as providências adotadas até a obtenção da solução do serviço público; 
� Sugerir a adoção de medidas visando o aperfeiçoamento na prestação do serviço público; 
� Relatórios estatísticos com os tipos de manifestações mais frequentes, por local e períodos 

de tempo e avaliação quantitativa dos resultados; 
� Monitoramento contínuo das manifestações por tempo e local de ocorrência; 

 
b) Público Alvo 

 
� Discentes do IFMA; 
� Estando disponível também para todos os cidadãos, independente de vínculos Institucionais. 

 
c) Canais de Cominicação 

 
A Ouvidoria Institucional atende por meio de: 
 



 

� Telefone fixo Institucional:     (098) 326
� Sistema de Informação: www.ifma.edu.br/ouvidoria;
� Correspondências: Avenida Marechal Castelo Branco, nº 789, Bairro São Francisco 

Luís /MA (segundo piso, sala 32) cep 65.076
� De forma Presencial; 
� E-mail: ouvidoria@ifma.edu.br
� E-SIC - Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão: 

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

d) Atendimento ao Cidadão
 
 O atendimento é individual. Dependendo da situação poderá ser coletivo, em forma de 
reunião ou de fórum, segundo a necessidade e/ou número de envolvidos na demanda.
apresenta os tipos de demandas recebidas pela Ouvidoria do IFMA.
 
Tabela 3 - Tipos de demandas recebidas pela 

 

ITEM 
 

CARACTERÍSTICA 

1 RECLAMAÇÃO 
2 INFORMAÇÃO 
3 DENÚNCIA 
4 ELOGIO 
5 SUGESTÃO 

TOTAL 
  
  

Fonte: OUVIDORIA / IFMA 
 
 Numa média de 59 demandas por mês, ou 15 por semana, dependendo da complexidade e da 
característica da demanda, é que se calcula o tempo que se leva para atendê
estabelecido um prazo de cinco (05) dias para os setores responsáveis re
solução para a questão apresentada pelo demandante. 
estatística das demandas da ouvidoria por característica da informação.
 
 

Figura 3 - Análise estatística das demandas da ouvidoria por característica da informação 

 
 

RECLAMAÇÃO

Telefone fixo Institucional:     (098) 3268-0070; 
Sistema de Informação: www.ifma.edu.br/ouvidoria; 
Correspondências: Avenida Marechal Castelo Branco, nº 789, Bairro São Francisco 
Luís /MA (segundo piso, sala 32) cep 65.076-091;  

ouvidoria@ifma.edu.br ; e 
Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão: 

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

idadão 

O atendimento é individual. Dependendo da situação poderá ser coletivo, em forma de 
ou de fórum, segundo a necessidade e/ou número de envolvidos na demanda.

apresenta os tipos de demandas recebidas pela Ouvidoria do IFMA. 

emandas recebidas pela ouvidoria do IFMA 

 
 

QUANTIDADE 
 

ITEM 
 

CANAL

32 1  
6 2  
8 3  
9 4  
7 5  
 TOTAL 
  SIC 
   

ma média de 59 demandas por mês, ou 15 por semana, dependendo da complexidade e da 
característica da demanda, é que se calcula o tempo que se leva para atendê
estabelecido um prazo de cinco (05) dias para os setores responsáveis responderem ou apresentarem 
solução para a questão apresentada pelo demandante. A Figura 3 mostrada abaixo traz uma análise 
estatística das demandas da ouvidoria por característica da informação. 

Análise estatística das demandas da ouvidoria por característica da informação 

5%

92%

1% 1% 1%

RECLAMAÇÃO INFORMAÇÃO DENÚNCIA ELOGIO SUGESTÃO
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Correspondências: Avenida Marechal Castelo Branco, nº 789, Bairro São Francisco – São 

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão: 

O atendimento é individual. Dependendo da situação poderá ser coletivo, em forma de 
ou de fórum, segundo a necessidade e/ou número de envolvidos na demanda. A Tabela 3 

CANAL 
 

QUANTIDADE 
 

75 
1 

223 
320 
39 

658 
 47 

705 

ma média de 59 demandas por mês, ou 15 por semana, dependendo da complexidade e da 
característica da demanda, é que se calcula o tempo que se leva para atendê-la. Pensando nisto ficou 

sponderem ou apresentarem 
A Figura 3 mostrada abaixo traz uma análise 

Análise estatística das demandas da ouvidoria por característica da informação  

 
SUGESTÃO



 

 A Figura 4, mostrada a seguir, apresenta uma análise estatística das demandas da ouvidoria 
por forma de contato com o público.
 
Figura 4 - Análise estatística das demandas da ouvidoria por forma de contato com o público

 
 O “Fale Conosco”, meio
comunicação via web que está disponível na página de cada 
quando o cidadão tem alguma demanda para um determinado campus, ele preenche um formulário 
disponível no site do IFMA, as informações ali preenchidas seguem para o e
faz uma triagem e encaminha para conhecimento e providências 
Ressaltamos que, o “FALE CONOSCO” não faz parte das atribuições da Ouvidoria, que deverá ser 
a última instância a ser acionada por um demandante
responsabilidade afim de viabilizar o conta
do canal, o IFMA dialogue com a comunidade.
 A proposta para 2015 é que o “Fale Conosco” seja redirecionado para o e
“respondente” em cada Campus e desta forma a Ouvidoria trabalharia com o 
suas atribuições elencadas no Regimento Geral do IFMA.
 

e) Origem da Demanda 
 

 A Tabela 4 mostra a discriminação da origem de demanda da ouvidoria do IFMA
 
Tabela 4 - Discriminação da origem de demanda da ouvidoria 

DISCRIMINAÇÃO

Quantidade de Demanda Interna 
Quantidade de Demanda Externa 
Percentual de Demanda Interna 
Percentual de Demanda Externa 
Fonte: OUVIDORIA / IFMA 
 
Análise Crítica: 
 Quanto à proveniência das
sinaliza que o IFMA é uma instituição bem quista tanto por quem quer estudar quanto por quem 
quer trabalhar nela. Relacionando a origem da demanda com o próximo tópico que é a classificação 
por assunto fica muito claro esta hipótese e destaca
Instituto, tanto o Concurso de Técnico Administrativo quanto o Seletivo 2015 são responsáveis por 
50% das demandas, destas, 92% são pedido de informação.

TELEFONE

A Figura 4, mostrada a seguir, apresenta uma análise estatística das demandas da ouvidoria 
por forma de contato com o público. 

ise estatística das demandas da ouvidoria por forma de contato com o público

meio de contato mais utilizado pelos demandantes, é um canal de 
comunicação via web que está disponível na página de cada Campus do IFMA e Reitoria
quando o cidadão tem alguma demanda para um determinado campus, ele preenche um formulário 
disponível no site do IFMA, as informações ali preenchidas seguem para o e
faz uma triagem e encaminha para conhecimento e providências cabíveis dependendo do caso. 

o “FALE CONOSCO” não faz parte das atribuições da Ouvidoria, que deverá ser 
a última instância a ser acionada por um demandante. Porém, a Ouvidoria tomou para si essa 
responsabilidade afim de viabilizar o contato do cidadão com a Instituição para que, independente 
do canal, o IFMA dialogue com a comunidade. 

A proposta para 2015 é que o “Fale Conosco” seja redirecionado para o e
“respondente” em cada Campus e desta forma a Ouvidoria trabalharia com o 
suas atribuições elencadas no Regimento Geral do IFMA. 

 

mostra a discriminação da origem de demanda da ouvidoria do IFMA

Discriminação da origem de demanda da ouvidoria do IFMA
DISCRIMINAÇÃO VALOR 

82 
576 
12 
88 

Quanto à proveniência das demandas encaminhadas, 88% são externas à Instituição
sinaliza que o IFMA é uma instituição bem quista tanto por quem quer estudar quanto por quem 
quer trabalhar nela. Relacionando a origem da demanda com o próximo tópico que é a classificação 

assunto fica muito claro esta hipótese e destaca-se a importância de uma comunicação ativa no 
Instituto, tanto o Concurso de Técnico Administrativo quanto o Seletivo 2015 são responsáveis por 
50% das demandas, destas, 92% são pedido de informação. 

11%
0%

34%
49%

6%

PRESENCIAL E-MAIL FALE CONOSCO
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A Figura 4, mostrada a seguir, apresenta uma análise estatística das demandas da ouvidoria 

ise estatística das demandas da ouvidoria por forma de contato com o público 

 

mais utilizado pelos demandantes, é um canal de 
do IFMA e Reitoria. Assim, 

quando o cidadão tem alguma demanda para um determinado campus, ele preenche um formulário 
disponível no site do IFMA, as informações ali preenchidas seguem para o e-mail da Ouvidoria, que 

cabíveis dependendo do caso. 
o “FALE CONOSCO” não faz parte das atribuições da Ouvidoria, que deverá ser 

. Porém, a Ouvidoria tomou para si essa 
to do cidadão com a Instituição para que, independente 

A proposta para 2015 é que o “Fale Conosco” seja redirecionado para o e-mail de um 
“respondente” em cada Campus e desta forma a Ouvidoria trabalharia com o que corresponde às 

mostra a discriminação da origem de demanda da ouvidoria do IFMA 

do IFMA 
UNIDADE 

 
Und 
Und 
% 
% 

são externas à Instituição, o que 
sinaliza que o IFMA é uma instituição bem quista tanto por quem quer estudar quanto por quem 
quer trabalhar nela. Relacionando a origem da demanda com o próximo tópico que é a classificação 

se a importância de uma comunicação ativa no 
Instituto, tanto o Concurso de Técnico Administrativo quanto o Seletivo 2015 são responsáveis por 

SUAP



59 
 

f) Classificação das Demandas por Assunto 
 
 A Tabela 5, mostrada abaixo, traz a classificação da ouvidoria do IFMA por assunto. 
 
Tabela 5 - Classificação das demandas da ouvidoria por assunto 

 
Análise Crítica: 
 Quanto ao teor das denúncias foram a respeito de acúmulo de cargo de servidores, ausência de 
servidor em seu local de trabalho, atraso de pagamento de bolsa, e erros em editais. As 
Reclamações estão relacionadas ao atraso de publicações de resultados de seleções, falta de 
professores em sala de aula, falta de diários alimentados no Q-acadêmico, falta de informação sobre 
convocações, atraso de pagamento aos fornecedores, dentre outros. Já as sugestões foram 
relacionadas às publicações de resultados, entrega de boletim bimestral aos alunos e melhora na 
logística de entrega de papeis nos campi, já os pedidos de informação foram relacionados aos 
assuntos destacadas no quadro acima. 
Medidas para atender a solução de todos os tipos de demandas foram providenciadas pelos 
departamentos e unidades envolvidas. 
 

g) Sugestões da Ouvidoria 
 Considerando as demandas registradas nesta Ouvidoria; 
 Considerando a análise SWOT Institucional; 
 Considerando os objetivos estabelecidos no PDI 2014-2018; 
Sugere-se: 
• Elaboração dos seguintes manuais: 

� Fluxograma de Processos do IFMA; 
� Divulgação dos Regimentos dos Campi; 
� Cartilha do Servidor (Publicar no SUAP-Sistema Unificado da Administração Pública) 

• Pesquisa de Demandas de Cursos técnicos e tecnológicos (Estudo de Mercado e 
sócioeconômico); 

• Resolução que estabeleça critérios mínimos para abertura de cursos técnicos e superiores; 
• Curso de Formação Docente; 

 
Nº 

 
ASSUNTOS 

 
RECLAMAÇÃO  

 
INFORMAÇÃO 

 
DENÚNCIA 

 
ELOGIO  

 
SUGESTÃO 

 
TOTAL/ASSUNTO 

 

1 CONCURSO TAE 4 167 1 1 1 174 

2 SELETIVO IFMA 10 145 0 1 2 158 

3 PRONATEC 3 25 0 0 0 28 

4 SOLICITAÇÃO 
DE CONTATO 

1 61 0 0 0 62 

5 CURSOS  0 52 0 0 0 52 

6 SERVIDOR  1 5 7 1 0 14 

7 ALUNOS 6 35 0 0 0 41 

8 OUTROS 3 74 0 1 2 80 

9 PRESTADOR(A) 
DE SERVIÇO 

3 11 0 2 1 17 

10 CONCURSO 
DOCENTE 

0 4 0 3 1 8 

11 SISU 1 23 0 0 0 24 

12  0 0 0 0 0 0 

TOTAL POR 
CARACERÍSTICAS  

32 602 8 9 7 658 

TOTAL POR 
CARACERÍSTICAS % 

5 92 1 1 1 100 
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• Avaliação do PPI –Projeto Político Pedagógico Institucional; 
• Avaliação e Realinhamento do Fluxo dos Processos Internos; 
• Efetivar a Comunicação Ativa do Instituto; 
• Pesquisa de Satisfação dos serviços prestados aos discentes: docência e administrativo 

(utilização dos questionários da CPA pelos setores pedagógicos e/ou o IPPS- do Gespública); 
• Plano de Ação do PDI vinculado ao Relatório de Gestão Anual; 
• Implantação da CPA (Informatizada) 
 
3.2 Carta de Serviços ao Cidadão 
 A carta de Serviços ao Cidadão do IFMA está na fase de formatação para publicação, prevista 
para Abril de 2015. 
 Serviços e horários de atendimento das 26 unidades e Reitoria, com seus respectivos setores e 
serviços, distribuídos em todas as regiões do Maranhão, estão na carta de serviços do IFMA além de 
todos os itens obrigatórios no Decreto  6.932 de 11 de agosto de 2009 da presidência da república. 
 
3.3 Mecanismos para Medir a Satisfação dos Produtos e Serviços 
 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 auto 
avaliação do IFMA, coordenando o processo de avaliação, a partir de orientações oriundas do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 
 A auto avaliação 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. De um lado, a auto avaliação institucional subsidia a 
avaliação externa, cujo propósito é o de analisar a instituição como um todo; de outro, o processo 
avaliativo foca os cursos de graduação, no que tange ao reconhecimento dos cursos ou a sua 
renovação, quando for o caso. 
 Com o objetivo principal de gerar autoconhecimento, o processo 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. A CPA/IFMA 
sistematiza a coleta de informações referentes aos aspectos físicos, estruturais e pedagógicos da 
instituição e, ao final do processo, repassa esses dados ao Conselho Superior do IFMA e ao 
INEP/MEC. Nesse sentido, a CPA/Central cria um diagnóstico interno de todos os segmentos da 
instituição (ensino, pesquisa, extensão, planejamento e gestão), tomando por base as dez dimensões 
estabelecidas pelo SINAES, expressa na Lei 10.861/2004. 
 A auto avaliação institucional no IFMA norteou-se pelos princípios da globalidade, 
continuidade e legitimidade: 

a) Globalidade envolve todas as dimensões da instituição; 
b) Continuidade assegura o prosseguimento das ações e renovação das práticas 

institucionais, fortalecendo a cultura avaliativa; 
c) Legitimidade toma por base os valores democráticos, implicando a liberdade de 

participar ou não do processo.  
 O IFMA pautou sua avaliação institucional nas dez dimensões estabelecidas na Portaria nº. 
300 do Ministério da Educação, de 30 de janeiro de 2006. Para cada dimensão foram definidos 
objetivos, estabelecendo-se o recorte da realidade pesquisada. 
 A CPA, em 2012, conjuntamente com as subcomissões, construiu novos questionários 
avaliativos com representantes dos segmentos docente, discente, técnico administrativo e da 
sociedade externa, com a finalidade de aperfeiçoar o processo avaliativo no IFMA. 
 Além da CPA o IFMA dispõe da análise SWOT Institucional 2014, elaborada por servidores, 
alunos e representantes da sociedade civil, que pode ser utilizada como mecanismo de análise de 
satisfação de seus usuários no que tange aos pontos a melhorar, servindo como subsídio para a 
elaboração de objetivos estratégicos de superação. 
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 Os relatórios de demandas da Ouvidoria, também são mecanismos de análise da satisfação 
dos serviços prestados pelo IFMA, onde se destaca quais os principais assuntos referentes a 
denúncias, reclamações e solicitações, partindo para uma ingerência administrativa em todas as 
instâncias necessárias. 
 Com a implantação do Programa Gespública em 2014, a Instituição terá  a possibilidade de 
aplicar o Instrumento Padrão de Pesquisa-IPPS que é um questionário de pesquisa de opinião 
padronizado que investiga o nível de satisfação dos usuários de um serviço público, e foi 
desenvolvido para se adequar a qualquer organização pública prestadora de serviço direto ao 
cidadão, e também, gerar informações consolidadas entre essas diferentes organizações.  
 
3.4 Acesso às Informações da Unidade Jurisdicionada 
 
 O Instituto Federal do Maranhão já trabalha com o Sistema eletrônico de Informação ao 
Cidadão – e-SIC e com a página de Acesso a Informação no site da Instituição. Em 2014 o IFMA 
participou do Encontro da rede E-SIC- Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, 
buscando informações e aprendizagem sobre a Lei de Acesso a Informação e sobre comunicação 
ativa. A Determinação do Reitor é para que o SIC e a Comunicação ativa do IFMA sejam 
efetivados e difundidos no decorrer do ano de 2015. O objetivo é a promoção da transparência e a 
acessibilidade das informações. 
 A Ouvidoria em parceria com a Assessoria de Comunicação e a Diretoria de Tecnologia da 
Informação, por determinação do Magnífico Reitor Francisco Roberto Brandão Ferreira, ainda em 
2014, fizeram o levantamento de quais informações precisavam de atualização na página de 
transparência do IFMA, atualizações estas que já estão sendo feitas. Foi solicitado a portaria da 
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos assim como agregação de pessoas no 
Comitê de Segurança da Informação e Comunicação. Medidas ainda como a avaliação da Política 
de Segurança da Informação estão sendo tomadas, assim como treinamento de pessoal quanto a 
transparência e o Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão- e-SIC nos Campi do IFMA. 
 
3.5 Avaliação do Desempenho da Unidade Jurisdicionada 
 
 O IFMA atua para promover ensino, pesquisa, inovação e extensão, visando formar cidadãos 
críticos, éticos, responsáveis, com uma visão holística e empreendedora, capazes de desenvolver 
ações sustentáveis de forma a atender às necessidades da sociedade. Entende-se que para ratificar 
tal missão é importante implantar canais de relacionamento na qual propicie à comunidade, a qual o 
instituto está inserido, um amplo acesso. 
 Está sendo discutida, neste ano de 2015, uma política de relacionamento que avaliará todos os 
serviços prestados pelo IFMA à sociedade e refletirá a adequada percepção da satisfação dos 
cidadãos. 
 
3.6 Medidas Relativas à Acessibilidade 
 
 O IFMA, dentro de sua estrutura organizacional, possui um Departamento de Projetos de 
Engenharia, o qual, entre outras atividades, vem desenvolvendo um levantamento sobre a melhoria 
nas dependências do Instituto, como um todo, no que se refere à acessibilidade. 
Todos os Campus, Fase I, II e III, além dos Núcleos Avançados, já dispõe de estrutura que atenda às 
determinações no que tange à acessibilidade, ergonomia, iluminação, ventilação, conforto técnico e 
acústico dos ambientes. 
Também, destaca-se neste Relatório, a compra de carros escaladores para atendimento das 
edificações que, tecnicamente, não possibilitam a instalação de plataformas ou elevadores. 
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4. AMBIENTE DE ATUAÇÃO 

 

 Este capítulo traz informações sobre o ambiente de atuação do IFMA, caracterizando o 
contexto onde a Instituição está inserida, de forma a apontar a influência desse contexto sobre os 
produtos e serviços e nos seus processos organizacionais. 
 

4.1 Informações sobre o Ambiente de Atuação da Unidade Jurisdicionada 
 

a) Caracterização e o comportamento do mercado de atuação 
O Maranhão dispõe de condições extremamente favoráveis ao desenvolvimento de várias 

atividades econômicas, ensejando grandes vantagens competitivas, principalmente por seus recursos 
naturais e localização geográfica. Neste contexto mundial em que a alta do preço do petróleo 
desencadeia importantes reflexos na produção de alimentos e biocombustíveis, alterando 
significativamente o desenho da economia de todos os países, o Estado do Maranhão aparece como 
alternativa viável para contrapor um quadro de crise. Dessa forma, atento aos arranjos produtivos 
sociais e culturais locais, o Instituto Federal o Maranhão, encontra-se com 26 pontos de presença no 
Estado, criando oportunidades e fomentando o desenvolvimento humano e profissional.  

Principais potencialidades das Regiões Maranhenses:  
1. Região da Baixada Maranhense (Municípios: Bacurituba, Cajapió, Palmeirândia, São 

Bento, São João Batista e São Vicente Ferrer) 
 • Pecuária ¾ bovinocultura de corte; ¾ bubalinocultura de corte; ¾ criação de patos;  
• Agricultura: Mandioca, arroz, e feijão;  
• Pesca artesanal: lacustre e fluvial;  
• Extrativismo vegetal: babaçu;  
• Apicultura e meliponicultura;  
• Doces e queijos caseiros; 

 • Potencial ainda não explorado: ¾ Turismo e ecoturismo; ¾ Piscicultura; ¾ Fruticultura;  
2. Região da Chapada das Mesas (Municípios: Campestre do Maranhão, Carolina, 

Estreito, Feira Nova do Maranhão, Lajeado Novo, Porto Franco, São João do Paraíso e São Pedro 
dos Crentes) 

 • Pecuária: bovinocultura de corte e leite;  
• Agricultura: arroz, mandioca, milho, cana-de-açúcar; 
 • Fruticultura – banana, frutos do cerrado (bacuri, cajá, pequi, etc.); 
 • Comércio;  
• Turismo;  
• Agroindústria: álcool, laticínios, frutas;  
• Extrativismo vegetal: frutas nativas;  
• Doces caseiros; 
 • Potencial ainda não explorado: ¾ Piscicultura (lago da futura hidrelétrica) ¾ 
Agricultura irrigada (idem) 

3. Região da Pré-Amazônia (Municípios: Governador Eugênio Barros, Governador Luiz 
Rocha, Graça Aranha, Presidente Dutra, Santa Filomena do Maranhão, São Domingos do 
Maranhão, Senador Alexandre Costa, Tuntum)  

• Agricultura: fruticultura - abacaxi  
• Piscicultura;  
• Horticultura;  
• Pecuária: bovinocultura de leite e corte;  
• Extrativismo vegetal: babaçu;  
• Cana-de-açúcar;  
• Comércio atacadista;  
• Cerâmica  
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• Potencial ainda não explorado: ¾ Agricultura irrigada;  
4. Região das Serras (Municípios: Arame, Formosa da Serra Negra, Grajaú, Itaipava do 

Grajaú e Sítio Novo) 
 • Pecuária: bovinocultura de corte e leite;  
• Agricultura – soja, milho, arroz, mandioca, abóbora (município de Arame);  
• Agroindústria – queijo, castanha de caju;  
• Extrativismo mineral: gesso;  
• Extrativismo vegetal: jaborandi;  
• Potencial ainda não explorado: ¾ Turismo  

5. Região das Alpercatas (Municípios: Buriti Bravo, Colinas, Fortuna, Jatobá e Mirador) 
• Pecuária: bovinocultura de corte; 
• Agricultura: mandioca, milho, arroz, abacaxi, uva; 
• Comércio varejista. 

6. Região do Alto Munim (Municípios: Afonso Cunha, Anapurus, Belágua, Buriti, 
Chapadinha, Mata Roma, São Benedito do Rio Preto e Urbano Santos) 

• Ovinocaprinocultura; 
• Fruticultura: frutas nativas, caju;  
• Agricultura: soja, mandioca, arroz e milho; 
 • Avicultura; • Comércio atacadista e varejista; 
 • Extrativismo vegetal: buriti, bacuri e babaçu; 
 • Silvicultura: eucalipto;  
 • Apicultura e meliponicultura.  

 7. Região do Alto Turi (Municípios: Araguanã, Governador Newton Belo, Nova Olinda do 
Maranhão, Presidente Médici, Santa Luzia do Paruá e Zé Doca)  

• Agricultura: mandioca;  
• Apicultura;  
• Pecuária: bovinocultura de corte e leite. 

 8. Região do Baixo Balsas (Municípios: Balsas, Benedito, Leite, Loreto, Sambaíba, São 
Domingos do Azeitão, São Félix de Balsas e São Raimundo das Magabeiras)  

• Pecuária: caprinocultura;  
• Agricultura: algodão, soja, milho, arroz, cana-de-açúcar, fruticultura (abacaxi);  

      • Agroindústria: álcool, cachaça e doces caseiros. 
9. Região do Baixo Itapecuru (Municípios: Anajatuba, Itapecuru-mirim, Nina Rodrigues, 

Presidente Vargas, Vargem Grande e Santa Rita) 
• Agricultura: mandiocultura, fruticultura (cupuaçu), horticultura;  
• Ovinocaprinocultura;  
• Apicultura;  
• Cerâmica;  
• Extrativismo vegetal – babaçu e andiroba; 
• Pesca;  
• Avicultura;  
• Agroindústria;  
• Turismo religioso  

10. Região do Baixo Munim (Municípios: Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, 
Morros, Presidente Juscelino e Rosário) 

 • Turismo;  
• Cerâmica;  
• Artesanato;  
• Extrativismo vegetal – jaborandi, andiroba e mangaba;  
• Pesca;  
• Extrativismo mineral – areia e pedra brita;  
• Agricultura – mandioca, arroz e eucalipto. 
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11. Região do Baixo Turi (Municípios: Boa Vista do Gurupi, Centro do Guilherme, Centro 
Novo do Maranhão, Governador Nunes Freire, Junco do Maranhão, Maracaçumé e Maranhãozinho)  

• Agricultura: mandioca;  
• Pecuária: bovinocultura de corte; 
 • Pesca artesanal;  
• Apicultura e meliponicultura;  
• Potencial não explorado ¾ Piscicultura  

12. Região do Delta do Parnaíba (Municípios: Água Doce do Maranhão, Araioses, Brejo, 
Magalhães de Almeida, Milagres do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão, Santana do Maranhão 
e São Bernardo) 

 • Agricultura ¾ Soja, arroz irrigado, feijão; ¾ Fruticultura; ¾ Produção de mudas 
frutíferas;  

• Pesca artesanal;  
• Maricultura;  
• Caprinocultura; 
• Turismo;  
• Artesanato (quilombola);  
• Horticultura;  
• Piscicultura;  
•Potencial não explorado ¾ Reflorestamento ¾ Avicultura ¾ Carcinicultura  

13. Região do Flores (Municípios: Capinzal do Norte, Dom Pedro, Gonçalves Dias, 
Governador Archer, Joselândia, Santo Antonio dos Lopes e São José dos Basílios) 

• Pecuária: bovinocultura de corte e leite;  
• Agricultura: mandioca, arroz sequeiro, milho, feijão e fruticultura (mamão e banana); 
• Extrativismo Vegetal: babaçu;  
• Potencial não explorado ¾ Caprinocultura ¾ Piscicultura ¾ Horticultura  

14. Região do Gurupi (Municípios: Amapá do Maranhão, Cândido Mendes, Carutapera, 
Godofredo Viana e Luís Domingues) 

• Agricultura: Mandioca, feijão;  
• Reflorestamento;  
• Pesca: artesanal e industrial;  
 • Apicultura;  
 • Turismo;  
 • Extrativismo mineral e vegetal;  
 • Maricultura;  
 • Açaí;  
 • Artesanato;  
 • Plantas aromáticas. 

15. Região do Litoral Ocidental (Municípios: Apicum–Açu, Bacuri, Cedral, Central do 
Maranhão, Cururupu, Guimarães, Mirinzal, Porto Rico do Maranhão e Serrano do Maranhão) 

 • Agricultura: mandiocultura, arroz, feijão e milho;  
• Pesca: artesanal e industrial;  
• Cultura: bumba-meu-boi e tambor de crioula;  
• Turismo e ecoturismo: Ilha dos Lençóis e Floresta dos Guarás;  
• Construção naval; • Pecuária: suinocultura, caprinocultura e equinocultura;  
• Maricultura;  
• Extrativismo mineral: argila, seixos, areia e pedra para construção;  
• Apicultura e meliponicultura;  

16. Região do Mearim (Municípios: Altamira do Maranhão, Bacabal, Bom Lugar, Brejo de 
Areia, Conceição de Lago Açu, Lago Verde, Olho D`Água das Cunhãs, São Luís Gonzaga do 
Maranhão e Vitorino Freire) 

 • Agricultura: horticultura, fruticultura, mandioca, arroz, feijão, milho;  
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• Pecuária: bovinocultura de corte e leite, suinocultura;  
• Pesca artesanal;  
• Agroindústria: leite e derivados;  
• Apicultura;  
• Extrativismo vegetal: babaçu;  
• Artesanato: babaçu;  
• Potencial não explorado ¾ Caprinocultura;  

17. Região do Médio Mearim (Municípios: Bernardo do Mearim, Esperantinópolis, Igarapé 
Grande, Lima Campos, Pedreiras, Poção de Pedras, São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto e 
Trizidela do Vale)  

• Agricultura: horticultura, fruticultura (banana e abacaxi), mandioca, arroz, feijão e 
milho;  

• Pecuária: bovinocultura de corte e leite;  
• Pesca artesanal;  
• Extrativismo vegetal: babaçu;  
• Cerâmica;  
• Caprinocultura; C 
• Agroindústria – leite e babaçu;  
• Comércio atacadista e varejista;  
• Serviços;  

18. Região do Médio Parnaíba (Municípios: Matões, Parnarama e Timon)  
• Pesca artesanal;  
• Pecuária: bovinocultura de corte e leite, ovinocaprinocultura (melhoramento 

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

19. Região do Pericumã (Municípios: Alcântara, Bequimão, Peri-Mirim, Pinheiro, Pedro 
do Rosário, Presidente Sarney, Santa Helena, Turiaçu e Turilândia)  

• Pesca: artesanal e industrial;  
• Pecuária: bubalinocultura de corte, suinocultura, bovinocultura de leite/corte e 

avicultura;  
• Apicultura;  
• Piscicultura;  
• Extrativismo vegetal: babaçu;  
• Artesanato: palha, cerâmica;  
• Agricultura: mandioca, milho, feijão, fruticultura (melancia, abacaxi, bacuri, murici, 

caju e manga, bacaba, camucá e maraçujazinho) • Comércio atacadista e varejista;  
• Serviços.  
• Potencial não explorado ¾ Bioenergia: cana-de-açúcar, mamona; ¾ Turismo e 

ecoturismo; 
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20. Região do Pindaré (Municípios: Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Bom 
jardim, Igarapé do Meio, Monção, Pindaré-Mirim, Pio XII, Santa Inês, Santa Luzia, Satubinha, São 
João do Caru e Tufilândia) 

• Pesca artesanal;  
• Extrativismo vegetal: babaçu;  
• Pecuária: bovinocultura de corte e leite;  
• Apicultura;  
• Agricultura: mandioca, milho, arroz e abóbora;  
• Horticultura;  
• Comércio atacadista e varejista;  
• Serviços;  
• Potencial não explorado ¾ Reflorestamento - integração lavoura-pecuária-floresta; ¾ 

Fruticultura;  
21. Região do Sertão Maranhense (Municípios: Barão de Grajaú, Lagoa do Mato, Nova 

Iorque, Paraibano, Passagem Franca, Pastos Bons, São Francisco do Maranhão, São João dos Patos 
e Sucupira do Riachão) 

 • Pecuária: bovinocultura corte e leite, caprinocultura e suinocultura;  
 • Agricultura: abóbora, feijão, mandioca;  
 • Fruticultura: caju • Artesanato: bordado, redes e confecções; 
 • Agroindústria: cachaça;  
 • Extrativismo mineral: calcário;  
 • Turismo (potencial).  
 • Biocombustíveis: cana-de-açúcar;  
 • Cotonicultura;  

22. Região do Tocantins (Municípios: Amarante do Maranhão, Buritirana, Davinópolis, 
Governador Edison Lobão, Imperatriz, João Lisboa, Montes Altos, Ribamar Fiquene e Senador La 
Roque)  

• Extrativismo vegetal: babaçu;  
• Reflorestamento: integração lavoura-pecuária-floresta;  
• Agricultura: milho, arroz e mandioca, horticultura, fruticultura (banana); 
• Indústria - móveis, couro, laticínios; 
• Avicultura;  
• Cerâmica;  
• Pesca artesanal;  
• Comércio: atacadista e varejista;  
• Serviços;  
• Turismo: praias de água doce no Rio Tocantins;  
• Construção civil.  
• Potencial não explorado: ¾ Artesanato indígena;  

23. Região dos Carajás (Municípios: Açailândia*, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu*, 
Cidelândia, Itinga do Maranhão, São Francisco do Brejão, São Pedro da Água Branca e Vila Nova 
dos Martírios)  

• Agricultura: milho, arroz, horticultura, mandiocultura, fruticultura (açaí, buriti, caju, 
cupuaçu e cajá);  

• Pecuária: bovinocultura de leite e corte;  
• Avicultura de corte;  
• Mineração: bauxita (Itinga);  
• Serviços; • Agroindústria: carnes e couro;  
• Indústria: ferro-gusa, móveis;  
• Pesca artesanal (Itinga);  
• Reflorestamento: integração lavoura-pecuária-floresta;  
• Comércio – varejista e atacadista;  



67 
 

24. Região dos Cocais (Municípios: Alto Alegre do Maranhão, Codó, Coroatá, Peritoró e 
Timbiras)  

• Extrativismo vegetal: babaçu;  
• Indústria: produtos de limpeza, cerâmica e cimento;  
• Pecuária - bovinocultura de corte e caprinocultura;  
• Agricultura: mandioca, arroz, milho e feijão;  
• Extrativismo mineral: cimento e calcário;  
• Cerâmica 

25. Região dos Eixos Rodoferroviários (Municípios: Arari, Cantanhede, Matões do Norte, 
Miranda do Norte, Pirapemas, São Mateus do Maranhão e Vitória do Mearim)  

• Piscicultura;  
• Pecuária: bovinocultura de corte;  
• Agricultura: arroz, mandioca, feijão, milho, melancia,  
• Apicultura;  
• Produção de sementes;  
• Comércio;  
• Serviços;  
• Extrativismo vegetal: babaçu;  
• Cerâmica;  
• Turismo: Pororoca e Festival da Melancia;  

26. Região dos Gerais de Balsas (Municípios: Alto Parnaíba, Balsas, Fortaleza dos 
Nogueiras, Nova Colinas, Riachão e Tasso Fragoso) 

• Pecuária: bovinocultura corte e leite;  
• Agricultura: soja, milho, arroz, algodão, fruticultura (bacuri, buriti e pequi), mudas 

ornamentais e citrus;  
• Ovinocaprinocultura; 
 • Agroindústria;  
• Culturas bioenergéticas: girassol e mamona;  
• Comércio: atacadista e varejista;  
• Serviços;  
• Extrativismo mineral: calcário.  
• Potencial não explorado ¾ Turismo e ecoturismo 

27 Região dos Guajajaras (Municípios: Barra do Corda, Fernando Falcão e Jenipapo dos 
Vieiras)  

• Pecuária: bovinocultura corte e leite;  
• Agricultura – mandioca, arroz, milho, feijão, fruticultura;  
• Extrativismo vegetal: Jaborandi;  
• Turismo;  
• Agroindústria; 
• Extrativismo mineral: calcário;  
• Artesanato indígena;  
• Comércio;  
• Serviços; 

28 Região dos Imigrantes (Municípios: Lago da Pedra, Lago do Junco, Lago dos 
Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Marajá do Sena e Paulo Ramos)  

• Agricultura: mandioca, arroz, milho, feijão e fruticultura (citrus);  
• Pecuária: corte e leite;  
• Agroindústria; babaçu;  
• Extrativismo vegetal: babaçu;  
• Pesca artesanal;  
• Reflorestamento;  
• Potencial na explorado ¾ Piscicultura;  
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29. Região dos Lagos (Municípios: Cajari, Matinha, Olinda Nova do Maranhão, Penalva e 
Viana)  

• Pecuária: bovinocultura e bubalinocultura de leite e corte;  
• Pesca artesanal;  
• Agricultura: mandioca, arroz, feijão e milho;  
• Extrativismo vegetal: babaçu, buriti, carnaúba, bacaba, pequi, junco e bacuri;  
• Suinocultura;  
• Piscicultura;  
• Turismo: Festival do Peixe;  
• Apicultura e meliponicultura;  
• Comércio;  
• Serviços;  

30. Região dos Lençóis Maranhenses (Municípios: Barreirinhas, Humberto de Campos, 
Paulino Neves, Primeira Cruz, Santo Amaro do Maranhão e Tutóia) 

• Agricultura: mandioca, fruticultura (caju e acerola);  
• Pesca artesanal;  
• Artesanato;  
• Extrativismo mineral e vegetal;  
• Turismo;  
• Apicultura;  
• Tiquira;  
• Serviços;  
• Hotelaria;  
• Plantas medicinais;  

31. Região dos Timbiras (Municípios: Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto, Duque Bacelar 
e São João do Sóter)  

• Reflorestamento;  
• Silvicultura: produção de celulose;  
• Agroindústria: álcool e celulose;  
• Agricultura: mandioca, milho, feijão, fruticultura (buriti, bacuri, caju);  
• Pecuária: suinocultura, ovinocaprinocultura e avicultura;  
• Indústria: cerveja;  
• Extrativismo vegetal: babaçu;  
• Extrativismo mineral: água;  
• Comércio;  
• Serviços;  
• Turismo: ruínas históricas e banhos;  
• Plantas medicinais;  
• Móveis: bambu;  
• Pesca artesanal; 

32. Região da Ilha do Maranhão (Municípios: Raposa, Paço do Lumiar, São Jose de 
Ribamar e São Luís)  

• Comércio varejista e atacadista;  
• Serviços;  
• Indústria;  
• Turismo;  
• Artesanato: renda, bilro, palhas de buriti e banana, doces, diversos artefatos;  
• Agricultura: mandiocultura, horticultura, fruticultura;  
• Floricultura;  
• Pesca: artesanal; 
• Construção civil;  
• Hotelaria e turismo;  
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• Extrativismo mineral: pedra e areia, água mineral;  
• Construção naval;  
• Potencial não explorado ¾ Pesca industrial. 

 
b) Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade 
jurisdicionada 
 Conforme fonte do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira o 
estado do Maranhão, conta com três Instituições Públicas de Educação Superior, a saber: 

• Universidade Federal do Maranhão (UFMA); 

• Universidade Estadual do Maranhão (UEMA); 

• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMA); 

 No campo da Rede Privada, conforme dados do Sistema e-MEC, destacamos: 
• Universidade do CEUMA (UNICEUMA) 

• Faculdade de Educação São Francisco (FAESF) 

• Faculdade de Teologia HOKEMÃH (FATEH) 

• Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM) 

• Faculdade Evangélica do Meio Norte (FAEME) 

• Faculdade Santa Terezinha (CEST) 

• Instituto de Estudos Superiores do Maranhão (IESMA) 

• Instituto Maranhense de Ensino e Cultura (IMEC) 
Quanto à oferta de Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, além do 

IFMA, pode-se citar: o Colégio Universitário da Universidade Federal do Maranhão; a Rede e-Tec 
(UEMA/IFMA) através da modalidade de ensino a distância e o Sistema S (SESC, SESI, SENAC). 
 
c) Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em relação 
ao seu ambiente de atuação 

 O IFMA oferta Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Cursos da 
Educação Superior comprometido com um projeto de sociedade que entende a educação como 
compromisso de transformação e de enriquecimento de conhecimentos capazes de modificar a vida 
social e de atribuir-lhe maior sentido e alcance no conjunto da experiência humana. 

Os Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio são ofertados na forma 
Integrada, Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio. 

• Os Cursos na forma Integrada são ofertados aos estudantes que concluíram o Ensino 
Fundamental. 

• Os Cursos na forma Concomitante são ofertados aos estudantes que estão cursando o 
Ensino Médio e desejam obter uma Habilitação Técnica Profissional. 

• Os Cursos na forma Subsequente são ofertados aos estudantes que concluíram o 
Ensino Médio e desejam obter uma Habilitação Técnica Profissional. 

No que se refere aos Cursos da Educação Superior, o IFMA oferta Cursos de Graduação 
Tecnológica; Cursos de Licenciatura e Cursos de Bacharelado.  
 

d) Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio 
 A dinâmica da economia sobretudo em seus períodos de crise reduzem a oferta por estágio e 
emprego o que dificulta a inserção dos alunos no Mercado de Trabalho. A pouca flexibilidade dos 
cursos presenciais convencionais, que por possuem professores contratados de carreira e que por 
isto não podem ser imediatamente substituído por outros cursos que acompanhem as tendências de 
mercado. Esclarecendo, a educação presencial mediada por tecnologia ou a EAD podem ajudar a 
cobrir estas lacunas sazonais de mão-de-obra solicitada pelo mercado de trabalho em seus mais 
diversos ciclos. 
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Para efeito de complementação das informações acerca das ameaças e oportunidades 
observadas no ambiente de negócio, segue o resultado das discussões feitas durante a elaboração do 
Plano de Desenvolvimento Institucional, onde foram levantadas as ameaças e oportunidades, no 
olhar da comunidade do IFMA: 
 
Oportunidades: 

• Boa imagem institucional; 
• Estrutura Física adequada, no caso dos Câmpus da Expansão; 
• Investimento constante em capacitação/ qualificação de servidores; 
• Assistência ao educando; 
• Ensino gratuito de qualidade; 
• Corpo docente e demais servidores qualificados e capacitados; 
• A boa imagem institucional; 
• Estrutura Física. 

 
Ameaças: 

• Alto índice de evasão/retenção  
• Carências na Biblioteca (Acervo, espaço físico, mobiliário, serviços); 
• Morosidade e falhas na gestão dos processos;  
• Falta de equipamentos tecnológicos nas salas de aula (data show e lousas digitais); 
• Comunicação Institucional ineficiente; 
• Reduzido quadro de servidores técnico-administrativos (laboratoristas, técnicos em 

administração, assistentes de alunos etc);  
• Reduzido número de professores em áreas específicas; 
• Instalações prediais inadequadas, nos Câmpus da pré-expansão, às demandas atuais 

(biblioteca, salas de aula, laboratórios, banheiros etc.); 
• Acessibilidade (interna e externa); 
• Investimento na Infraestrutura atual (manutenção); 
• Conexão de dados (internet). 

 
e) Informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com os 
principais clientes de seus produtos e serviços 
 

O Instituto Federal do Maranhão no ano de 2014 desenvolveu atividades cujo público-alvo 
foram os estudantes regularmente matriculados. Dentre estas atividades podemos destacar as 
realizadas pelos Núcleos de Assistência ao Educando- NAE, em conjunto com a Diretoria de 
Assistência ao Educando que objetivaram o fortalecimento dos vínculos entre a instituição, seus 
estudantes, famílias e comunidades. Assim destacamos três eixos de atuação: Atendimento aos 
Estudantes; Atividades Educativas e Auxílios Financeiros. 
 

ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES:  
Os atendimentos disponibilizados aos estudantes baseiam-se nas demandas apresentadas, 

sendo as principais; conflitos em sala de aula, conflitos familiares, transtornos de comportamento e 
alimentares, problemas de saúde, sexualidade, bulling, baixo rendimento escolar, problemas 
financeiros. A Tabela 6 abaixo apresenta os resultados dos atendimentos aos estudantes do IFMA, 
conforme os profissionais especialistas disponíveis em cada Campus. 

 

Tabela 6 – Atendimento asos estudantes conforme os profissionais especialistas disponíveis em 
cada Campus. 

TIPO DE ATENDIMENTO ESTUDANTES 

Atendimentos Serviço Social 945 
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Atendimentos Psicologia 491 

Atendimentos Médico 3.096 

Atendimentos Odontológicos 1.086 

Atendimento de Enfermagem 5.258 

Orientação Educacional 95 

Atendimento Nutrição 139 
 
 O apoio à criação dos Grêmios Estudantis, bem como às atividades propostas por estes 
representantes, também foi uma prioridade na gestão dos NAE’s. 
 
ATIVIDADES EDUCATIVAS: 

As atividades educativas realizadas durante o exercício 2014 acompanharam os temas da 
atualidade que traziam maior impacto na vida do estudante e seus familiares, bem como suas 
comunidades. Desta forma, destacamos as seguintes atividades realizadas: 
Campanhas: 

• Combate ao Abuso e exploração Sexual; 
• Educação no Trânsito; 
• Combate a Diabetes; 
• Outubro Rosa; 
• Novembro Azul;  
• Dia Internacional da Mulher;  
• Vacinação; 
• Prevenção de DST’s/ AIDS. 

Palestras 
• Postura Profissional e elaboração de currículo (Turma do Proeja) 

• Educação de filhos (Projeto Família e Escola) 

• Gravidez e sexualidade na Adolescência 

• Orientação Profissional 

Feiras/ Minicursos 
• Semana da Saúde; 

• Álcool e Drogas na Escola; 

• Primeiros Socorros; 

Seminários 
• O uso de crack e outras Drogas; 

• Encontro de Representantes de Turma 2014. 

Projetos 
• Copa agrícola de futebol; 

• Projeto de Orientação Profissional; 

• Projeto Educando para a Vida: Feira da Saúde e Oficinas Ecológicas. 
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AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES 
Diante da necessidade dos estudantes com dificuldades de manterem-se na Instituição dada 

suas condições socioeconômicas que coloca em risco sua frequência às atividades acadêmicas e à 
conclusão do curso, o IFMA dispõe de Programas de Assistência ao Educando e de Fomento à 
pesquisa que permite ao estudante desenvolver-se integralmente e prevenir a evasão. A Tabela 7 
apresenta os auxílios financeiros e bolsas distribuídos aos estudantes do IFMA: 

 
Tabela 7 - Auxílios e bolsas de mérito distribuídas aos estudantes do IFMA em 2014. 

TIPO DE AUXÍLIO ESTUDANTES 
AUXÍLIO TRANSPORTE 1.400 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 2.733 
AUXÍLIO MORADIA/RESIDÊNCIA 280 
APOIO ESTUDANTIL 186 
MONITORIA 147 
PIBIC 113 
PIBIC JR 148 
EXTENSÃO 61 
VISITAS TÉCNICAS 2.301 

 

 O IFMA também possui uma Pró-Reitoria de Extensão e Relações Institucionais que dentre 
outras missões, é a responsável por realizar o relacionamento com os nossos clientes externos, que 
demanda nossos alunos e nossos serviços de consultoria e pesquisa aplicada. 
 

f) Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los 
Risco: Não realizar o propósito da expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica que se volta para a formação de profissionais em sintonia com os arranjos sociais 
produtivos locais, considerando os determinantes que podem influenciar no cumprimento dessa 
missão institucional, a saber: 

• Instabilidade econômica do país; 

• Ingerências político-administrativas; 

• Dificuldades de parcerias com o setor produtivo.. 

Estratégias: 
• Fortalecimento da gestão institucional; 

• Admissão de profissionais qualificados; 

• Articulação com a comunidade e os com os arranjos produtivos 
socioculturais locais. 

g) Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios 
 A implantação dos Institutos Federais relaciona-se com as políticas em curso para a 

educação profissional e tecnológica no país, as quais consideram estratégica essa educação não 
apenas como elemento contribuinte para o desenvolvimento econômico e tecnológico nacional, mas 
também como fator de fortalecimento do processo de inserção cidadã dos brasileiros. 

Nesse contexto, os Institutos Federais devem ser reconhecidos como ação concreta dessa 
política, tendo como missão o desenvolvimento local e regional na perspectiva da construção da 
cidadania. 

Atualmente a rede federal vivencia a maior expansão de sua história, totalizando em 2014 
562 unidades, das quais 140 pré-existentes em 2003, 214 implantadas entre 2003 e 2010, e 208 
previstas para inauguração no quadriênio 2011-2014 (metas divulgadas pelo governo federal). 

A expansão da educação profissional e tecnológica integra-se à agenda pública que prevê a 
presença do Estado na consolidação de políticas educacionais no campo da escolarização e da 



 

profissionalização, a partir da criação dos Instit
29 de dezembro de 2008.  

Com um contingente de 2.200 servidores, o IFMA se faz presente no estado através de seus 
23 (vinte e três) Câmpus, 03 (três) núcleos avançados e 03 (três) Câmpus Avançados. 

A expansão se desenvolve em etapas, estando atualmente na fase III.
Na fase I, que se desenvolveu no período de 2004/2006, o Maranhão foi contemplado com 

seis unidades nos municípios de Açailândia, Buriticupu, Santa Inês, São Luís, São Raimundo das 
Mangabeiras e Zé Doca. Até então, o Maranhão contava com cinco unidades: um Centro Federal de 
Educação Tecnológica, duas Escolas Agrotécnicas: uma em São Luís e outra em Codó, e uma 
Unidade Descentralizada em Imperatriz. 

Na fase II, o Plano de Expansão contemplou oito 
de Caxias, Timon, Barreirinhas, Pinheiro, Barra do Corda, São João dos Patos, Bacabal e Alcântara.

Na fase III, já foram criados os Campus de Coelho Neto, Grajaú, São José de Ribamar, 
Viana, Pedreiras e os Campus Avança

Está prevista, ainda, nessa fase, a criação dos Câmpus em Araioses, Presidente Dutra, 
Itapecuru-Mirim e dos seguintes Câmpus Avançados: Balsas, Chapadinha, Colinas e Mirinzal.

 
Figura 5 

 
h) As informações referenciadas nas alíneas “a” a “g” acima devem ser contextualizadas, 
também, em relação ao ambiente de atuação de eventuais unidades descentralizadas com 
autonomia de atuação. 
 Em cada unidade autônoma existe os pares de cada Pró
premissas já citadas. pois a política pública do instituto é gerida pela Reitoria.
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Com um contingente de 2.200 servidores, o IFMA se faz presente no estado através de seus 
23 (vinte e três) Câmpus, 03 (três) núcleos avançados e 03 (três) Câmpus Avançados. 
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Na fase I, que se desenvolveu no período de 2004/2006, o Maranhão foi contemplado com 

seis unidades nos municípios de Açailândia, Buriticupu, Santa Inês, São Luís, São Raimundo das 
Zé Doca. Até então, o Maranhão contava com cinco unidades: um Centro Federal de 

Educação Tecnológica, duas Escolas Agrotécnicas: uma em São Luís e outra em Codó, e uma 
Unidade Descentralizada em Imperatriz.  

Na fase II, o Plano de Expansão contemplou oito unidades, localizadas nos municípios 
de Caxias, Timon, Barreirinhas, Pinheiro, Barra do Corda, São João dos Patos, Bacabal e Alcântara.

Na fase III, já foram criados os Campus de Coelho Neto, Grajaú, São José de Ribamar, 
Viana, Pedreiras e os Campus Avançados de Rosário, Carolina e Porto Franco.

Está prevista, ainda, nessa fase, a criação dos Câmpus em Araioses, Presidente Dutra, 
Mirim e dos seguintes Câmpus Avançados: Balsas, Chapadinha, Colinas e Mirinzal.

 - Programas e projetos executados pelo IFMA.

s informações referenciadas nas alíneas “a” a “g” acima devem ser contextualizadas, 
também, em relação ao ambiente de atuação de eventuais unidades descentralizadas com 

de autônoma existe os pares de cada Pró-Reitoria que devem agir segundo as 
premissas já citadas. pois a política pública do instituto é gerida pela Reitoria.
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5. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

 O presente capítulo traz informações sobre a forma de como a UJ organiza o seu 
planejamento institucional, destacando-se os resultados alcançados em todas as suas dimensões 
estratégicas, tendo por base a programação orçamentária e financeira, no intuito de atingir seus 
objetivos institucionais, baseado no alcance de metas e indicadores de desempenho. 
 
5.1 Planejamento da Unidade 
 

 O Planejamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) 
é realizado baseado em dois referenciais estratégicos: 1) 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; 2) No seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 
 O atual Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), referente ao quinquênio 2014-2018, sistematiza o 
planejamento dos compromissos institucionais que devem nortear a prática educativa na Instituição. 
Sua construção deu-se por meio de uma metodologia participativa que trouxe toda a comunidade ao 
diálogo sobre onde a Instituição está e onde deseja chegar. Para coordenar as discussões foram 
organizadas três comissões, sendo elas: uma Comissão Central, uma Comissão de Sistematização e 
Comissões Locais (formadas nos Campi do IFMA). A Comissão Central definiu a metodologia e o 
cronograma de elaboração do PDI, bem como acompanhou todas as etapas deste processo. À 
Comissão de Sistematização coube o papel de assessorar os momentos de discussões que ocorreram 
nos Campus, sob a coordenação das Comissões Locais, além de organizar a consolidação do 
documento. 
 O novo PDI do IFMA, em sua organização traz, de início, o perfil institucional contemplando 
a missão, a visão e os valores. Em seguida, apresenta os seus objetivos estratégicos, organizados nas 
seguintes dimensões: objetivos estratégicos na dimensão do ensino, objetivos estratégicos na 
dimensão da pesquisa, objetivos estratégicos na dimensão da extensão, objetivos estratégicos na 
dimensão da administração e objetivos estratégicos na dimensão da gestão de pessoas. Como grande 
novidade no PDI(2014-2018) tem-se a inserção de metas e indicadores atreladas a cada objetivo 
estratégico. Os indicadores têm o propósito de testar o progresso do IFMA em direção ao alcance 
dos seus objetivos. O princípio é simples: se não há medição, não há controle. E, se não há controle, 
não há gerenciamento. A seguir apresenta-se o painel de medição de desempenho do Instituto 
Federal do Maranhão para cada dimensão. 
 
Na Dimensão do Ensino: 
 

 A Tabela 8 abaixo traz o painel de medição de desempenho do Instituto Federal do Maranhão, 
com seus objetivos estratégicos, metas e indicadores na dimensão do ensino, conforme PDI(2014-
2018). 
 
Tabela 8 – Painel de medição de desempenho – Dimensão do Ensino 

 

No 
 

OBJETIVO 
 

META 
 

 

INDICADOR 

 
 
 

1 
 

Ampliar a oferta de 
um ensino gratuito 
e de qualidade 
oferecendo cursos 
presenciais e na 
modalidade a 
distância 
articulados com a 
realidade local e 

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

1. Nº de cursos técnicos e superiores 
articulados com os arranjos produtivos locais 
por Campus; 
2. Oferta de cursos técnicos e superiores por 
eixo tecnológico por Campus. 

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

1. Taxa de ingresso nos cursos técnicos por 
forma de oferta por Campus. 
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regional de modo a 
promover o 
desenvolvimento 
socioeconômico.  

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

1. Taxa de ingresso nos cursos superiores por 
Campus. 
 

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

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

Implantar, até 2018, Política de 
Formação Continuada em cada Campus. 
 

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

 
Na Dimensão da Pesquisa Aplicada: 
 

 A Tabela 9 abaixo traz o painel de medição de desempenho do Instituto Federal do Maranhão, 
com seus objetivos estratégicos, metas e indicadores na dimensão da pesquisa aplicada, conforme 
PDI(2014-2018). 
 
Tabela 9 - Painel de medição de desempenho – Dimensão da Pesquisa 

 

No 
 

OBJETIVO 
 

META 
 

 

INDICADOR 

 
 

2 

Ampliar 
quantitativa e 
qualitativamente a 
produção cientifica 
institucional. 

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

1. IPCC - Índice Produção Científica por 
Campus. 

 
 
 

3 

Implantar e 
estruturar o(s) 
Programa(s) de 
Pós-Graduação e 
Estimular a criação 
de novos cursos 
Lato e Stricto 
Sensu presenciais e 
na modalidade a 
distância. 

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

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

 
Na Dimensão da Extensão Tecnológica: 
 

 A Tabela 10 abaixo traz o painel de medição de desempenho do Instituto Federal do 
Maranhão, com seus objetivos estratégicos, metas e indicadores na dimensão da extensão 
tecnológica, conforme PDI(2014-2018). 
 
Tabela 10 - Painel de medição de desempenho – Dimensão da Extensão 

 

No 
 

OBJETIVO 
 

META 
 

 

INDICADOR 

 
 
 
 
 

4 
 

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

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

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

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

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

 
 

5 

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

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

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

Reservar, no mínimo 15%, das vagas dos 
programas e projetos pedagógicos 

1. Número de estudantes com deficiência, 
afrodescentes e indígenas participando em 
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institucionais para estudantes com 
deficiência, afrodescentes e indígenas até 
2018.  

programas e projetos institucionais. 
 

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

1. Taxas de evasão por Campus. 
 

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

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

 
 
 

6 

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

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

1. Número de convênios firmados anualmente 
por Campus. 
 

 
 
 
 

7 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

8 

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

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

1. Taxa de crescimento de convênios 
empresariais e institucionais.  
 

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

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

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

1. Número de crescimento de alunos em 
estágio 
 

Criação em cada campus, com mais de 
1500 alunos, de no mínimo uma empresa 
júnior e 1 incubadora até 2018 
 

1. Número de empresas júnior e incubadora por 
campus 
 

 
Na Dimensão da Gestão de Pessoas: 
 

 A Tabela 11 traz o painel de medição de desempenho do Instituto Federal do Maranhão, com 
seus objetivos estratégicos, metas e indicadores na dimensão da gestão de pessoas, conforme 
PDI(2014-2018). 
 
Tabela 11 - Painel de medição de desempenho – Dimensão da Gestão de Pessoas 

 

No 
 

OBJETIVO 
 

META 
 

 

INDICADOR 

 
 
 

9 

Capacitar e 
Qualificar os 
servidores 
(Técnico-
Administrativos e 
Docentes) do 
Instituto Federal do 

Capacitar (através de cursos  presenciais 
e na modalidade a distância, não 
formais), no mínimo, 20% (vinte por 
cento) dos servidores (Técnico-
Administrativos e Docentes) do Instituto 
Federal do Maranhão, até 2018 
 

Índice de Servidores Capacitados 
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Maranhão – IFMA 
– nas mais 
diferentes áreas de 
atuação 
profissional 
 

Qualificar (por meio de cursos 
presenciais e na modalidade a distância 
de Graduação e/ou Lato Sensu e/ou 
Stricto Sensu), 20% (vinte por cento) dos 
servidores (Técnico-Administrativos e 
Docentes) do Instituto Federal do 
Maranhão até 2018. 
 

1. Índice de Servidores Qualificados 
 

 
 

10 

Valorizar o 
servidor com foco 
na Saúde e 
Qualidade de Vida 
 

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

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

 
 
 
Na Dimensão do Planejamento e Administração: 
 

 A Tabela 12 traz o painel de medição de desempenho do Instituto Federal do Maranhão, com 
seus objetivos estratégicos, metas e indicadores na dimensão do planejamento e administração, 
conforme PDI(2014-2018). 
 
Tabela 12 - Painel de medição de desempenho – Dimensão do Planejamento e Administração 

 

No 
 

OBJETIVO 
 

META 
 

 

INDICADOR 

 
 
 

11 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

12 
 

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

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

1. Número de Módulos do SUAP plenamente 
implantados 
 

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

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

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

1. Número de fluxos simplificados 
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13 

Promover a 
transparência da 
gestão. 

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

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

 
 

14 

Fortalecer a Gestão 
Participativa. 

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

Número de Colegiados implantados/Total de 
cursos superiores. 

Implantar o Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão do IFMA até 2018 

Implantação do Conselho. 
 

 
 
 
 

15 

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

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

Número de salas de videoconferências 
implantadas. 

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

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

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

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

 
 
 

16 

Dotar o IFMA de 
Comunicação 
Institucional 
Estratégica e 
Integrada 

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

Pesquisa de comunicação com o público 
prioritário. 

 
 
 
 
 

17 

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

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

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

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

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

 
 
5.2 Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados 
 
 As informações sobre a programação orçamentária e financeira e resultados alcançados são 
apresentadas em subitens, sendo que os subitens 5.2.1, 5.2.1.1, 5.2.2 e 5.2.2.1 não se aplicam ao 
Instituto Federal do Maranhão, razão pela qual os Quadros A.5.2.1 e A.5.2.2 foram retirados do 
Relatório. 
 
5.2.1 Programa Temático 
 
 Não se aplica a Instituição. Dessa forma o Quadro A.5.2.1 foi retirado do referido Relatório. 
 
5.2.1.1 Análise Situacional 
 
 Não se aplica a Instituição.  
 
5.2.2 Objetivo 
 
 Não se aplica a Instituição. Dessa forma o Quadro A.5.2.2 foi retirado do referido Relatório. 
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5.2.2.1 Análise Situacional 
 
 Não se aplica a Instituição. 
 
5.2.3 Ações 
 
 O IFMA não tem a seu cargo a execução da integralidade dos valores consignados à ação, 
mas apenas a um ou mais subtítulos, e nem ações integrantes do orçamento de investimento, pelo 
que foram omitidos do Relatório os subtópicos 5.2.3.1 e 5.2.3.4 juntamente com seus respectivos 
quadros. 
 
5.2.3.1 Ações – OFSS 
 
 O Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS, não se aplica a Instituição. 
 
5.2.3.2 Ações/Subtítulos – OFSS 
 
Quadro5A.5.2.3.2 – AÇÃO/SUBTÍTULOS – OFSS. 

Identificação da Ação 

Código 0181        Tipo: Operações Especiais 

Descrição 
 Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores 
públicos civis da União ou dos seus pensionistas. 

Iniciativa  - 

Objetivo -        Código: - 

Programa Previdência de Inativos e Pensionistas da União  Código: 0089         

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 
Processa

dos 
Não 

Processados 

0021 - 
Maranhão  27.802.806,00  29.951.511,00 29.658.411,89  29.658.411,89                  29.658.411,89   - - 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0021 - - - - - - 

Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014, SIMEC 2014 e LOA 2014. 
 

Identificação da Ação 

Código 0005        Tipo: Operações Especiais 

Descrição 
 Pagamento de despesas decorrentes do cumprimento de decisões judiciais, devidas por 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. 

Iniciativa  - 

Objetivo -        Código: - 

Programa Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais Código: 0901         

Unidade Orçamentária  26408 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
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Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 
Processa

dos 
Não 

Processados 

0021 - 
Maranhão  228.645,00 234.145,00 234.145,00 214.857,78 214.857,78  - 19.287,22 

                

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0021 - - - - - - 

Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014, SIMEC 2014 e LOA 2014. 
 

Identificação da Ação 

Código 00G5        Tipo: Operações Especiais 

Descrição 
Pagamento da contribuição patronal para o regime de previdência dos servidores públicos 
Federais correspondente ao pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor. 

Iniciativa  - 

Objetivo -        Código: - 

Programa Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais Código: 0901         

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 
Processa

dos 
Não 

Processados 

0001 - 
Nacional  17.606,00 17.606,00 17.606,00 - -  - 17.606,00 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0001 – 
Nacional 7.000,01 6.883,98 0,01 - - - 

Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014, SIMEC 2014 e LOA 2014. 
 

Identificação da Ação 

Código 20RG        Tipo: Atividade  

Descrição 

Construção, modernização, ampliação e reforma de bens imóveis; aquisição e locação de 
imóveis, veículos, máquinas e equipamentos, mobiliários, laboratórios para as Instituições 
da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; Modernização 
tecnológica de laboratórios por meio de aquisição de máquinas, equipamentos e 
mobiliários visando à implementação da pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e 
inovação. 
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Iniciativa 

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

Objetivo 

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

Programa Educação Profissional e Tecnológica   Código: 2031 

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 
Processad

os 
Não 

Processados 

0021 - 
Maranhão  50.344.000,00 50.344.000,00 37.203.188,23 11.604.070,15 10.037.827,92 

1.566.242,
33 25.599.118,08 

Execução Física da Ação – Metas 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade 
de medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

0021 – 
Maranhão 

PROJETO VIABILIZADO Unidade 40 25 25 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0021 – 
Maranhão 38.338.328,43 23.212.008,42 280.035,00 PROJETO VIABILIZADO Unidade 19 

Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014, SIMEC 2014 e LOA 2014. 
 

Identificação da Ação 

Código 20RJ           Tipo: Atividade  

Descrição 

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

Iniciativa 

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

Objetivo 

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

Programa Educação Básica      Código: 2030 

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 
Processa

dos 
Não 

Processados 

0021 - 
Maranhão  1.418.849,00 1.418.849,00 507.178,26 189.312,30 188.259,48 1.052,82 317.865,96 

Execução Física da Ação – Metas 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade 
de medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

0021 – 
Maranhão 

Pessoa Beneficiada Unidade 663 4.298 4.298 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0021 – 
Maranhão 193.036,33 120.070,72 1.561,11 Pessoa Beneficiada Unidade 4.298 

Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014, SIMEC 2014 e LOA 2014. 
 

Identificação da Ação 

Código 20RL        Tipo: Atividade  

Descrição 

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

Iniciativa 

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

Objetivo 

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

Programa Educação Profissional e Tecnológica   Código: 2031 

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 
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Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 
Processad

os 
Não 

Processados 

0021 - 
Maranhão  103.439.360,00 110.773.376,00 91.234.827,37 67.513.237,66 59.946.296,38 

7.566.941,
28 23.721.589,71 

Execução Física da Ação – Metas 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade 
de medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

0021 – 
Maranhão 

Estudante Matriculado Unidade 26.301 26.301 26.301 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0021 – 
Maranhão 21.751.732,38 15.332.155,18 1.538.154,99 Estudante Matriculado Unidade 

26.301 

Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014, SIMEC 2014 e LOA 2014. 
 
 

Identificação da Ação 

Código 2994        Tipo: Atividade  

Descrição 

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

Iniciativa 

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

Objetivo 

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

Programa Educação Profissional e Tecnológica   Código: 2031 

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 
Processad

os 
Não 

Processados 

0021 - 
Maranhão  16.055.242,00 16.055.242,00 11.873.420,14 9.508.627,49 9.166.965,55 341.661,94 2.364.792,65 
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Execução Física da Ação – Metas 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade 
de medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

0021 – 
Maranhão 

Benefício Concedido Unidade 10.732 10.732 10.732 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0021 – 
Maranhão 864.506,52 538.071,05 161.532,76 Benefício Concedido Unidade 400 

Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014, SIMEC 2014 e LOA 2014. 
 

Identificação da Ação 

Código 6358        Tipo: Atividade  

Descrição 

Capacitação mediante programação de cursos, seminários, oficinas, estágios-visita, 
teleconferências, etc., elaboração de materiais de capacitação, que proporcionem a 
constante atualização de conhecimentos dos profissionais que atuam na Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica. Proporcionar aos docentes e profissionais de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Gestores, Técnico-Administrativo, etc.), 
oportunidade de capacitação, visando a melhoria da qualidade dos cursos e modalidades 
deste segmento educacional. Implementada diretamente pela unidade responsável pelo 
desenvolvimento da ação. 

Iniciativa 

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

Objetivo 

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

Programa Educação Profissional e Tecnológica   Código: 2031 

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 
Processad

os 
Não 

Processados 

0021 - 
Maranhão  1.225.800,00 1.225.800,00 651.022,73 377.120,24 357.738,85 19.381,39 273.902,49 

Execução Física da Ação – Metas 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade 
de medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

0021 – 
Maranhão 

Pessoa Capacitada Unidade 300 300 300 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 
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0021 – 
Maranhão 49.988,43 22.623,43 18.765,00 

Pessoa Capacitada Unidade 
10 

Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014, SIMEC 2014 e LOA 2014. 
 
 

Identificação da Ação 

Código 09HB        Tipo: Operações Especiais 

Descrição 

Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do 
regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 
10.887, de 18 de junho de 2004. 

Iniciativa - 

Objetivo - 

Programa Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação  Código: 2109 

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 
Processad

os 
Não 

Processados 

0001 - 
Nacional  26.948.879,00 29.500.502,00 29.500.502,00 29.330.939,73 29.330.939,73 - 169.562,27 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0001 - - - - - - 
Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014, SIMEC 2014 e LOA 2014. 
 

Identificação da Ação 

Código 2004        Tipo: Atividade  

Descrição 

Concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência médico-hospitalar e 
odontológica aos servidores, militares e empregados, ativos e inativos, dependentes e 
pensionistas, exclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993). A concessão do benefício é exclusiva para a contratação de serviços 
médicos-hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, serviço 
prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio 
de ressarcimento. 

Iniciativa - 

Objetivo - 

Programa Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação  Código: 2109 

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 
Processad

os 
Não 

Processados 
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0021 - 
Maranhão  3.587.160,00 3.439.132,00 3.391.939,01 3.391.939,01 3.391.939,01 - - 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0021 – 
Maranhão - - - - - - 

Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014, SIMEC 2014 e LOA 2014. 
 

Identificação da Ação 

Código 2010        Tipo: Atividade  

Descrição 

Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a 
partir de requerimento, aos servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal 
contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), que tenham 
filhos em idade pré-escolar. 

Iniciativa - 

Objetivo - 

Programa Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação  Código: 2109 

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 
Processad

os 
Não 

Processados 

0021 - 
Maranhão  324.000,00 354.000,00 340.282,56 340.282,56 340.282,56 - - 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0021 – 
Maranhão - - - - - - 

Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014, SIMEC 2014 e LOA 2014. 
 

Identificação da Ação 

Código 2011        Tipo: Atividade  

Descrição 

Pagamento pela União de auxilio-transporte em pecúnia, de natureza jurídica indenizatória, 
destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, 
intermunicipal ou interestadual pelos servidores, militares e empregados públicos federais, 
inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 
1993), nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. A 
concessão do benefício por intermédio desta ação não é extensiva a estagiários, cuja 
despesa deverá correr à conta das dotações pelas quais correm o custeio das respectivas 
bolsas de estágio. 

Iniciativa - 

Objetivo - 

Programa Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação  Código: 2109 

Unidade Orçamentária  26408 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
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Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 
Processad

os 
Não 

Processados 

0021 - 
Maranhão  984.000,00 984.000,00 802.164,83 802.164,83 802.164,83 - - 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0021 – 
Maranhão - - - - - - 

Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014, SIMEC 2014 e LOA 2014. 
 

Identificação da Ação 

Código 2012        Tipo: Atividade  

Descrição 

Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílio-alimentação aos 
servidores, militares e empregados públicos federais, ativos, inclusive pessoal contratado 
por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993) ou por meio de 
manutenção de refeitório, benefício que será pago na proporção dos dias trabalhados e 
custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou 
empregado ou por meio de manutenção de refeitório. 

Iniciativa - 

Objetivo - 

Programa Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação  Código: 2109 

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 
Processad

os 
Não 

Processados 

0021 - 
Maranhão  9.000.000,00 9.120.000,00 9.120.000,00 9.120.000,00 9.120.000,00 - - 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0021 – 
Maranhão - - - - - - 

Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014, SIMEC 2014 e LOA 2014. 
 

Identificação da Ação 

Código 20TP        Tipo: Atividade  

Descrição 
Pagamento de espécies remuneratórias devidas aos servidores e empregados ativos civis da 
União. 

Iniciativa - 
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Objetivo - 

Programa Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação  Código: 2109 

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 
Processa

dos 
Não 

Processados 

0021 - 
Maranhão  134.991.360,00 157.659.118,00 156.691.817,13 156.691.817,13 156.691.817,13 - - 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0021 – 
Maranhão - - - - - - 

Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014, SIMEC 2014 e LOA 2014. 
 

Identificação da Ação 

Código 4572        Tipo: Atividade  

Descrição 

Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos 
eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para 
capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas 
relacionadas à capacitação de pessoal. 
Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada 
dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e 
do crescimento profissional. 

Iniciativa - 

Objetivo - 

Programa Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação  Código: 2109 

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

0021 - 
Maranhão  1.574.380,00 1.574.380,00 1.049.903,84 958.474,18 928.384,83 30.089,35 91.429,66 

Execução Física da Ação – Metas 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade 
de medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

0021 – 
Maranhão 

Servidor Capacitado Unidade 300 151 151 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 
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subtítulo/ 
Localizador 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0021 – 
Maranhão 411.183,05 120.498,05 34.060,00 Servidor Capacitado Unidade 60 

Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014, SIMEC 2014 e LOA 2014. 
 

Identificação da Ação 

Código 00M1        Tipo: Operações Especiais  

Descrição 

Despesas orçamentárias com o pagamento de Auxílio-Funeral devido à família do servidor 
ou do militar falecido na atividade ou aposentado ou a terceiro que custear, 
comprovadamente, as despesas com o funeral do ex-servidor ou do ex-militar, bem como 
com o pagamento de Auxílio-Natalidade devido à servidora ou militar, cônjuge ou 
companheiro servidor público ou militar por motivo de nascimento de filho. 

Iniciativa - 

Objetivo - 

Programa Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação  Código: 2109 

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual – 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 
Processa

dos 
Não 

Processados 

0021 - 
Maranhão  110.056,00 110.056,00 44.615,09 44.615,09 44.615,09 - - 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

0021 – 
Maranhão - - - - - - 

Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014, SIMEC 2014 e LOA 2014. 
 
5.2.3.3 Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar não Processados – OFSS 
 

Quadro6A.5.2.3.3 – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2014 - RESTOS A PAGAR – OFSS. 

Identificação da Ação 

Código 2992        Tipo: Atividade  

Título Funcionamento da Educação Profissional 

Iniciativa - 

Objetivo - 

Programa Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Código: 1062 

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Meta 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizado 

494.711,73 61.002,21 271.393,91 - - - 
Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014 e SIMEC 2014. 
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Identificação da Ação 

Código 1H10        Tipo: Projeto  

Título Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

Iniciativa - 

Objetivo - 

Programa Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Código: 1062 

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Meta 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizado 

325.635,04 - 152.039,62 - - - 
Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014 e SIMEC 2014. 
 

Identificação da Ação 

Código 6301        Tipo: Atividade 

Título Acervo bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional. 

Iniciativa - 

Objetivo - 

Programa Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Código: 1062 

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Meta 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizado 

132.896,37 2.403,53 119.812,57 - - - 
Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014 e SIMEC 2014. 

 

Identificação da Ação 

Código 6380        Tipo: Atividade  

Título Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa - 

Objetivo - 

Programa Educação Profissional e Tecnológica   Código: 2031 

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizado 

211.316,88 164.154,47 10.400,95 - - - 
Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014, SIMEC 2014. 
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Identificação da Ação 

Código 4009        Tipo: Atividade  

Título Funcionamento de cursos de graduação. 

Iniciativa - 

Objetivo - 

Programa Brasil Universitário   Código: 1073 

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizado 

133.245,68 22.664,68 100.603,13 - - - 
Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014, SIMEC 2014. 

 

Identificação da Ação 

Código 4006        Tipo: Atividade  

Título Funcionamento de cursos de pós-graduação. 

Iniciativa - 

Objetivo - 

Programa Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica     Código: 1073 

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

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Meta 

 Valor em 
01/01/2014 

 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizado 

1.852,84 1.852,84 - - - - 
Fonte: SIAFI GERENCIAL 2014, SIMEC 2014. 

 
5.2.3.4 Ações - Orçamento de Investimento – OI 
 
 O Quadro A.5.2.3.4 – Ações do Orçamento de Investimento, não se aplica a Instituição. 
 
5.2.3.5 Análise Situacional 
 

Pagamento de Aposentadorias e Pensões (Ação 0181) - As metas físicas e financeiras são 

estabelecidas e monitoradas pelo MEC, para o Exercício de 2014 foram cumpridas devidamente. 

Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (Ação 

20RG) – os investimentos realizados objetivam a complementação da execução de obras e 

melhorias em infraestrutura, bem como aquisição de equipamentos, ao todo foram atendidos 27 

projetos, dos quais destacamos: projeto de modernização de laboratórios de todas as unidades do 

IFMA através da aquisição de Solução Multimídia e Audiovisual Interativa, padronização dos 

almoxarifados dos Campi e reitoria através de aquisição de arquivos deslizantes, edificação de   

auditório, refeitório e centro de treinamento no Campus Zé Doca, construção de estrada vicinal no 
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Campus Maracanã, reforma de prédio principal do Campus Buriticupu, edificação de biblioteca do 

Campus Imperatriz, etc. Tais projetos foram licitados e iniciados em 2014 e portanto encontram-se 

em fase de execução, justificando-se o volume de recurso inscrito em Restos a Pagar.  

Da dotação final aprovada, 25% equivale a emenda parlamentares, considerando as mesmas 

houve um acréscimo orçamentário 31,39%, comparado ao exercício de 2013, porém este instituto 

recebeu apenas 73,89% de limite autorizativo de empenho, que equivale ao total empenhado, 

prejudicando assim a execução da ação. Assim evidencia-se que os gestores implementaram ações 

efetivas, eficientes e eficazes no gerenciamento das disponibilidades orçamentárias. 

Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, 

Funcionários e Gestores para a Educação Básica (Ação 20RJ) – A Ação em questão tem como 

finalidade a financiamento da educação a distância no IFMA. Verifica-se que execução das metas 

físicas superou em 600% da previsão inicial para o Exercício de 2014. O recurso é referente a 

contrapartida do Instituto para o funcionamento da EAD, sendo os alunos financiados por recursos 

descentralizados. 

Funcionamento das Instituições Federais de educação Profissional e Tecnológica (Ação 

20RL) – Principal ação orçamentária do IFMA vinculada a Lei Orçamentária Anual. A ação visa 

garantir o funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, 

proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua da qualidade do ensino. É a 

ação que proporciona a gestão administrativa, financeira e técnica, bem como o desenvolvimento de 

ações visando o funcionamento dos cursos, a manutenção dos serviços terceirizados, manutenção de 

estrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam adaptação, reforma ou ampliação 

e aquisição e/ou reposição de matérias, inclusive àquelas inerentes a pequenas obras, observados os 

limites da legislação vigente, aquisição e/ou reposição de acervo bibliográfico, veículos e 

transporte, prestação de serviços à comunidade, promoção de subsídios para estudos, análises, 

diagnósticos, pesquisas e publicações científicas, bem como demais contratações necessárias ao 

desenvolvimento das atividades. 

Analisando a composição orçamentária, verifica-se foi aberto dotação suplementar fonte 

0312 no valor de R$ 4.549.807,00 que não houve liberação de limite correspondente 

impossibilitando assim sua execução e na fonte 0250 no valor de R$ 2.784.209,00 empenhado 

integralmente. No que se refere aos efeitos do contingenciamento de gastos discricionários, a 

unidade ao longo do exercício obteve uma autorização de empenho no valor equivalente a 88,20% 

da sua dotação inicial autorizada na LOA.  

Assistência ao Educando da Educação Profissional (Ação 2994) - Quanto a esta Ação, as 

metas físicas e financeiras tinham como foco principal proporcionar aos educandos, condições 
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dignas para se manterem estudando, até a conclusão dos cursos a que se propuseram fazer, com 

acentuado aproveitamento. 

Em 2014 foram assistidos 10.732 alunos, nas diversas ações desenvolvidas pelo IFMA. O 

acolhimento contempla auxilio moradia, transporte, alimentação, permanência, participação em 

eventos, bolsas de formação complementar, entre outros. As atividades propostas nesta ação 

permitiram a manutenção dos educandos nas respectivas modalidades de ensino, bem como os 

investimentos financeiros garantiram a permanência dos educandos na área de abrangência do 

IFMA.  

Considerando limitação de empenho nesta ação o que possibilitou a execução de 73,95% 

dos recursos disponibilizados para essa ação. Fato positivo na aplicação dos recursos foi a criação 

na estrutura organizacional da reitoria deste Instituto da Diretoria de Assistência ao Educando que 

manterá políticas afirmativas na aplicação destes recursos. 

Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional (Ação 6358) – A execução 

satisfatória das metas estabelecidas para esta ação mostrou-se adequada em função do objetivo da 

Administração em proporcionar aos docentes e profissionais da educação profissional capacitação 

mediante a programação de cursos, seminários, oficinas, ou outros instrumentos que possibilitem a 

consecução de tal objetivo. Cumpre destacar que as atividades tanto de ensino como administrativas 

exigem conhecimento específico e a boa gestão fica condicionada a qualificação de seus 

colaboradores. 

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de 

Previdência dos Servidores Públicos Federais (Ação 09HB) - Em consonância à legislação vigente, 

o IFMA aplicou devidamente os recursos de custeio do Regime de Previdência, destinados ao 

pagamento do Plano de Seguridade Social dos servidores públicos federais.  

Verifica-se que houve um acréscimo na despesa orçamentária de 2014 (R$ 29.330.939,73) 

em relação a 2013 (R$ 25.961.689,88) no percentual de 12,98%. 

Houve de maneira equívoca inscrição em restos a pagar não processado nesta ação, pelo que 

esta unidade já providenciou cancelamento. 

As ações de Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus 

Dependentes (Ação 2004), Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 

(Ação 2010), Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados (Ação 2011) e Auxílio-Alimentação 

aos Servidores e Empregados (ação 2012) – A partir deste exercício de 2014 as metas físicas e 

financeiras passaram a ser tanto estabelecidas como monitoradas pelo MEC, para o Exercício de 

2014 foram cumpridas devidamente. 
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Pagamento de Pessoal Ativo da União (Ação 20TP) – A meta financeira cresceu no 

percentual de 25,20% em relação a 2012, fato este devido ao quantitativo de novos servidores 

nomeados para o Instituto Federal do Maranhão no Exercício de 2013.  

Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação 

(Ação 4572) – Observa-se resultado positivo nesta ação proposta através de esforço da 

Administração do IFMA em fomentar as atividades de atualização, qualificação ou requalificação 

junto ao seu corpo de servidores, proporcionando melhoria no atendimento e no desenvolvimento 

das atividades educacionais de responsabilidade do IFMA, bem como fomentar a pesquisa aplicada. 

 
5.3 Informações sobre Outros Resultados da Gestão 
 
 O Instituto Federal do Maranhão não apresentou outros resultados que transcenderam a 
execução orçamentária. 
 
5.4 Informações sobre Indicadores de Desempenho Operacional 
 
O Instituto Federal do Maranhão não possui ainda indicadores de desempenho operacional. Dessa 
forma, o Quadro A.5.4 foi excluído do referido relatório. 
 
5.5 Informações sobre Custos de Produtos e Serviços 
 
O Instituto Federal do Maranhão ainda não dispõe de sistema de custos. Dessa forma o Quadro 
A.5.5 foi excluído do referido relatório. 
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6. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 
 Este capítulo refere-se a tópicos especiais da execução orçamentária e financeira da 
Instituição. Dessa forma o capítulo demonstra a execução das despesas, apresenta informações 
sobre despesas com ações de publicidade e propaganda, demonstra e justifica eventuais passivos 
reconhecidos no exercício, demonstra a movimentação e saldos de restos a pagar de exercícios 
anteriores, informa sobre transferências de recursos mediante convênio, contrato de repasse, termo 
de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos 
congêneres, informa sobre suprimento de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do 
governo federal, trás informações sobre renúncia de receitas e gestão de precatórios. 
 
6.1 Programação e Execução das Despesas 
 
 Este grupo de informações deve ser fornecido considerando os seguintes subtópicos: 

6.1.1 – Programação; 
6.1.2 – Movimentação; 
6.1.3 – Realização 

 
6.1.1 Programação das despesas 

 
Quadro7A.6.1.1 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS. 

Unidade Orçamentária: Instituto Federal do 
Maranhão 

Código UO: 26408 UGO: 158128 

Origem dos Créditos Orçamentários 
Grupos de Despesa Correntes 

1 – Pessoal e Encargos Sociais 
2 – Juros e Encargos da 

Dívida 
3- Outras Despesas 

Correntes 

DOTAÇÃO INICIAL   189.989.296,00  - 114.581.246,00 

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares  27.373.586,00  - 7.492.627,00 

Especiais 
Abertos -   -  - 

Reabertos -   -  - 

Extraordinários 
Abertos -   -  - 

Reabertos -   -  - 

Créditos Cancelados -   - -428.028,00 

Outras Operações -   -  - 

Dotação final 2014 (A)  217.362.882,00  - 121.645.845,00 

Dotação final 2013(B)  193.640.655,00  - 91.749.378,00 

Variação (A/B-1)*100  12,25   - 32,58  

Origem dos Créditos Orçamentários 
Grupos de Despesa Capital 

9 - Reserva de 
Contingência 4 – Investimentos 

5 – Inversões 
Financeiras 

6- Amortização da 
Dívida 

DOTAÇÃO NICIAL  73.481.601,00 -  -  -  

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares  271.389,00 -  -  -  

Especiais 
Abertos  - -  -  -  

Reabertos  - -  -  -  

Extraordinários 
Abertos  - -  -  -  

Reabertos  - -  -  -  

Créditos Cancelados  - -  -  -  

Outras Operações  - -  -  -  
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Dotação final 2014 (A)  73.752.990,00 -  -  -  

Dotação final 2013(B)  54.757.473,00  -  -  -  

Variação (A/B-1)*100  34,69 -  -  -  

Fonte: SIAFI Gerencial 2014 

 
6.1.1.1 Análise Crítica 
 

Ao analisarmos a composição inicial e final da Programação das Despesas do IFMA em 
2014, podemos dizer que a Instituição recebeu Créditos Adicionais em Despesas de Pessoal, 
caracterizando que a organização encontra-se no momento de expansão das suas atividades, 
situação essa semelhante em Despesas de Custeio, especificamente em Benefícios, tais como: 
Assistência Médica e Odontológica, Assistência Pré-Escolar, Auxílio Vale Transporte e Auxílio 
Alimentação para os servidores, ou seja, os créditos adicionais não caracterizaram mais aporte de 
recursos orçamentários para manter o funcionamento normal da Instituição. Com relação a despesas 
de Investimento não houve acréscimo. 

Na análise da programação orçamentária, originária e adicional, é possível verificar que não 
houve qualquer alteração entre o Projeto da LOA e sua aprovação, exceto o incremento pela 
inclusão de emendas parlamentares, os créditos suplementares recebidos em fonte tesouro 0312, 
para atender a despesas discricionárias, não houve liberação de limite para emissão de empenho.  

Quanto à dotação orçamentária destinada ao IFMA versus sua real necessidade, 
considerando à contínua inauguração de novos campi, há a necessidade de aporte de recursos de 
investimento para reestruturação dos Campi bem como equipar de forma mais completa os 
laboratórios, mostrando-se assim insuficientes para atender a todos os projetos de investimento. 

Quanto as alterações ocorridas, em comparação ao exercício anterior, verificam-se um 
aumento de 12,25% (doze virgula vinte e cinco por cento) nas despesas de pessoal pela demanda de 
novos servidores para atender a expansão, 32,58% (trinta e dois vírgula cinquenta e oito por cento) 
em outras despesas correntes para manutenção das unidades e 34,69% (trinta e quatro, sessenta e 
nove por cento) nas despesas de capital. Convém destacar, que as Descentralizações recebidas foram 
de fundamental importância para reforçar o Orçamento do IFMA e assegurar a continuidade de 
inúmeras ações, principalmente aquelas relacionadas a expansão de área física. 

De forma geral, os créditos orçamentários disponibilizados à Administração do IFMA 
possibilitaram a manutenção da estrutura educacional já ofertada para a população local, bem como 
a implantação de novas Unidades Educacionais para a Educação Profissional e Tecnológica, indo ao 
encontro das propostas governamentais de estímulo à educação profissional aliada à maior 
participação da população classificada como desassistida de serviço educacional público e de 
qualidade. 
 
6.1.2 Movimentação de Créditos Interna e Externa 
 

Conceitualmente, o Quadro A.6.1.2.1, denominado Movimentação Orçamentária 
Interna por Grupo de Despesa, não se aplica ao IFMA pelo que foi omitido deste relatório.  

 

Quadro8A.6.1.2.2 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA POR GRUPO DE DESPESA. 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 158128 090032 28846090100050021 234.145,00     

Concedidos 158128 090032 28846090100G50001 17.606,00     

Concedidos 158128 254420 12363203163580021   200.00,00 

Recebidos 153173 158128 12306203087440001     721.198,11 
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Recebidos 153173 158128 12363203120RW0001     13.678.477,22 

Recebidos 153173 158128 12363203182520001     211.804,70 

Recebidos 154003 158128 12364203204870001     46.419,02 

Recebidos 154003 158128 12368203020RJ0001     2.118.332,73 

Recebidos 373001 158128 213632066210T0001     1.635.066,20 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investime
ntos 

5 – Inversões 
Financeiras 

6 – Amortização 
da Dívida 

Concedidos - - - - - - 

Recebidos - - - - - - 

Fonte: SIAFI Gerencial 2014 

 
 
6.1.3 Realização da Despesa 
 
 As informações sobre a realização da despesa estão organizadas de acordo com a origem do 
crédito, se originários ou recebidos por movimentação interna e externa, por intermédio dos 
seguintes quadros: 

a. Despesas por Modalidade de Contratação; 
b. Despesas Correntes e de Capital por Grupo e Elemento de Despesa. 

 
 Os Quadros A.6.1.3.1. a A.6.1.3.4  a seguir destinam-se à demonstração da execução das 
despesas cujos créditos orçamentários foram recebidos diretamente da LOA. 
 
6.1.3.1 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total 
 
Quadro9A.6.1.3.1–DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS 

– TOTAL. 
Unidade Orçamentária: Instituto Federal do Maranhão  Código UO: 26408 UGO: 158128 

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.    Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f+g) 

54.964.305,79  43.234.010,46  47.463.925,69  40.492.041,57  

a)    Convite -  - - - 

b)    Tomada de Preços 75.942,38  23.032,02  75.942,38  23.032,02  

c)     Concorrência 1.376.770,52  1.075.439,43  1.374.156,99  947.299,56  

d)    Pregão  53.511.592,89  42.135.539,01  46.013.826,32  39.521.709,99  

e)     Concurso - - - - 

f)     Consulta - - - - 

g)    Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas 

- - - - 

2.     Contratações Diretas (h+i) 17.002.825,32  6.742.499,45 16.048.744,35 6.351.519,38 

h)     Dispensa 16.107.579,05 5.775.746,55  15.243.903,16  5.524.784,00  

i)    Inexigibilidade 895.246,27  966.752,90 804.841,19  826.735,38  

3.     Regime de Execução Especial 114.006,24  146.660,05  113.696,24  146.660,05  

j)      Suprimento de Fundos 114.006,24  146.660,05  113.696,24  146.660,05  

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 218.358.861,71  193.782.375,90  218.316.731,51 193.745.403,60  
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k)      Pagamento em Folha 215.896.026,53 191.514.914,03 215.896.026,53  191.514.914,03  

l)    Diárias 2.462.835,18 2.267.461,87  2.420.704,98 2.230.489,57  

5.     Outros 29.305.870,98  25.691.364,11  28.277.403,24  25.295.501,19 

6.     Total (1+2+3+4+5) 319.745.870,04  269.596.909,97  310.220.501,03  266.031.125,79  
Fonte: SIAFI Gerencial 2014 

 
6.1.3.2 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Executados 
Diretamente pela UJ 
 

Quadro10A.6.1.3.2–DESPESAS EXECUTADAS DIRETAMENTE PELA UJ, POR MODALIDADE DE 
CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS. 

Unidade Orçamentária: Instituto Federal do Maranhão  Código UO: 26408 UGO: 158128 

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.     Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f+g) 

54.964.305,79  43.204.010,46  47.463.925,69  40.462.041,57  

a)    Convite -  - - - 

b)    Tomada de Preços 75.942,38  23.032,02  75.942,38  23.032,02  

c)     Concorrência 1.376.770,52  1.075.439,43  1.374.156,99  947.299,56  

d)    Pregão  53.511.592,89  42.105.539,01  46.013.826,32  39.491.709,99  

e)     Concurso - - - - 

f)     Consulta - - - - 

g)    Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas 

- - - - 

2.     Contratações Diretas (h+i) 17.002.825,32  6.442.499,45 16.048.744,35  6.051.519,38  

h)     Dispensa 16.107.579,05  5.475.746,55  15.243.903,16  5.224.784,00  

i)    Inexigibilidade 895.246,27  966.752,90  804.841,19  826.735,38  

3.     Regime de Execução Especial 114.006,24  146.660,05  113.696,24  146.660,05  

j)      Suprimento de Fundos 114.006,24  146.660,05  113.696,24  146.660,05  

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 218.144.003,93  193.683.349,26  218.101.873,73  193.646.376,96  

k)      Pagamento em Folha 215.681.168,75  191.415.887,39  215.681.168,75  191.415.887,39  

l)    Diárias 2.462.835,18  2.267.461,87  2.420.704,98  2.230.489,57  

5.     Outros 29.305.870,98  25.691.364,11  28.277.403,24  25.295.501,19  

6.     Total (1+2+3+4+5) 319.531.012,26 269.167.883,33  310.005.643,25 265.602.099,15  
Fonte: SIAFI Gerencial 2014 

 
6.1.3.3 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Total 

O Quadro A.6.1.3.3 apresentado na página a seguir, denominado Despesas Correntes 
por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ, dispõe sobre a totalidade dos 
recursos consignados à UO. Para melhor apresentação das informações exigidas utilizou-se a 
orientação “paisagem” no editor de texto. 
 
6.1.3.4 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores executados 
Diretamente pela UJ 

 
O Quadro A.6.1.3.4 foi apresentado na página a seguir, em orientação tipo “paisagem”, 

para melhor visualização e aproveitamento dos espaços deste Relatório.  
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Quadro11A.6.1.3.3 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS - TOTAL. 
Unidade Orçamentária: Instituto Federal do Maranhão  Código UO: 26408 UGO: 158128 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

VENCIMENTOS E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL CIVIL 

149.431.224,12  132.337.729,47  149.431.224,12  132.337.729,47  -  - 149.431.224,12  132.337.729,47  

OBRIGACOES PATRONAIS 30.385.090,14  26.463.266,83 30.215.527,87  26.463.266,83  169.562,27   - 30.215.527,87  26.463.266,83  

APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E 
REFOR.MILITAR 

20.050.062,06  18.527.605,43  20.050.062,06  18.527.605,43   -  - 20.050.062,06  18.527.605,43  

Demais elementos do grupo 16.236.105,70  14.193.312,31  16.199.212,48  14.186.312,30  36.893,22   - 16.199.212,48  14.186.312,30  

2. Juros e Encargos da Dívida Sem movimento 

3. Outras Despesas Correntes                 

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.320.425,35  28.737.634,51 31.924.134,99 24.923.628,60  4.396.290,36  3.814.005,91 29.160.081,19 23.415.864,24  

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – 
PJ 

31.694.195,50  21.346.018,31  20.724.942,08  15.657.070,36  10.969.253,42  5.688.947,95  18.032.004,10  14.515.906,52  

AUXILIO FINANCEIRO A 
ESTUDANTES 

10.203.405,87  7.851.737,49  8.852.826,21  7.340.470,80  1.350.579,66  511.266,69  8.472.926,76  7.148.748,02  

Demais elementos do grupo 30.705.810,89  24.616.846,01  25.888.910,36  22.945.926,74  4.816.900,53  1.670.919,27  24.603.622,69  22.515.627,16  

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 

34.641.569,26 11.947.673,29 13.773.710,24 5.549.499,07 20.867.859,02 6.398.174,22 11.691.628,71 5.468.936,62 

OBRAS E INSTALACOES 10.802.872,06 38.818.012,36 2.015.996,50 1.163.641,07 8.786.875,56 37.654.371,29 2.011.627,92 1.035.501,20 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 
PJ 

1.819.610,00 377.317,50 638.670,00 376.817,50 1.180.940,00 500,00 321.930,00 330.528,00 

Demais elementos do grupo 30.653,13 124.941,80 30.653,13 124.941,80 - - 30.653,13 85.100,00 

5. Inversões Financeiras Sem movimento 

6. Amortização da Dívida Sem movimento 
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Quadro12A.6.1.3.4 – DESPESAS EXECUTADAS DIRETAMENTE PELA UJ – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS. 

Unidade Orçamentária: Instituto Federal do Maranhão Código UO: 26408 UGO: 158128 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Pessoal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

VENCIMENTOS E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL CIVIL 

149.431.224,12 132.337.729,47 149.431.224,12 132.337.729,47 0,00 0,00 149.431.224,12 132.337.729,47 

OBRIGACOES PATRONAIS 30.385.090,14 26.463.266,83 30.215.527,87 26.463.266,83 169.562,27 0,00 30.215.527,87 26.463.266,83 
APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. 
E REFOR.MILITAR 

20.050.062,06 18.527.605,43 20.050.062,06 18.527.605,43 0,00 0,00 20.050.062,06 18.527.605,43 

Demais elementos do grupo 15.984.354,70 14.087.285,66 15.984.354,70 14.087.285,66 0,00 0,00 15.984.354,70 14.087.285,66 

2. Juros e Encargos da Dívida Sem movimento 

3. Outras Despesas Correntes 
        

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.320.425,35 28.737.634,51 31.924.134,99 24.923.628,60 4.396.290,36 3.814.005,91 29.160.081,19 23.415.864,24 

OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS - PJ 

31.494.195,50 20.783.693,31 20.724.942,08 15.327.070,36 10.769.253,42 5.456.622,95 18.032.004,10 14.185.906,52 

AUXILIO FINANCEIRO A 
ESTUDANTES 

10.203.405,87 7.851.737,49 8.852.826,21 7.340.470,80 1.350.579,66 511.266,69 8.472.926,76 7.148.748,02 

Demais elementos do grupo 30.705.810,89 24.616.846,01 25.888.910,36 22.945.926,74 4.816.900,53 1.670.919,27 24.603.622,69 22.515.627,16 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 

34.641.569,26 11.947.673,29 13.773.710,24 5.549.499,07 20.867.859,02 6.398.174,22 11.691.628,71 5.468.936,62 

OBRAS E INSTALACOES 10.802.872,06 38.818.012,36 2.015.996,50 1.163.641,07 8.786.875,56 37.654.371,29 2.011.627,92 1.035.501,20 
OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS - PJ 

1.819.610,00 377.317,50 638.670,00 376.817,50 1.180.940,00 500,00 321.930,00 330.528,00 

Demais elementos do grupo 30.653,13 124.941,80 30.653,13 124.941,80 0,00 0,00 30.653,13 85.100,00 

5. Inversões Financeiras Sem movimento 

6. Amortização da Dívida Sem movimento 

Fonte: SIAFI Gerencial 2014 
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6.1.3.5 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 
 

Quadro13A.6.1.3.5–DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS DE 
MOVIMENTAÇÃO. 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 1.284.558,54 2.516.540,20 1.213.980,61 2.184.263,85 

a)    Convite 0,00 0,00 0,00 0,00 

b)    Tomada de Preços 0,00 0,00 0,00 0,00 

c)     Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00 

d)    Pregão 1.284.558,54 2.516.540,20 1.213.980,61 2.184.263,85 

e)     Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00 

f)     Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00 

g)    Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.     Contratações Diretas (h+i) 544.479,87 1.297.020,65 529.013,51 1.226.709,19 

h)     Dispensa 535.566,45 1.264.127,12 520.100,09 1.194.271,80 

i)    Inexigibilidade 8.913,42 32.893,53 8.913,42 32.437,39 

3.     Regime de Execução Especial 298,35 5.940,38 298,35 5.940,38 

j)      Suprimento de Fundos 298,35 5.940,38 298,35 5.940,38 

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 553.149,20 629.692,94 538.269,39 619.066,62 

k)      Pagamento em Folha 0,00 0,00 0,00 0,00 

l)    Diárias 553.149,20 629.692,94 538.269,39 619.066,62 

5.     Outros 12.354.171,34 11.141.449,42 12.252.495,31 10.864.582,24 

6.     Total (1+2+3+4+5) 14.736.657,30 15.590.643,59 14.534.057,17 14.900.562,28 
Fonte: SIAFI Gerencial 2014 

 
 
 
 
6.1.3.6 Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 
 

Para melhor apresentação das informações exigidas no Quadro A.6.1.3.6 – Despesas 
por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação utilizou-se a orientação 
“paisagem” no editor de texto. 
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Quadro14A.6.1.3.6 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO. 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

 
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

1. Pessoal 
        

2. Juros e Encargos da Dívida 
        

3. Outras Despesas Correntes 
        

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 
PESSOAS FISICAS 

6.099.860,70 7.284.042,85 6.056.620,70 6.943.437,90 43.240,00 340.604,95 6.048.445,46 6.842.083,90 

AUXILIO FINANCEIRO A 
ESTUDANTES 

4.383.980,58 5.636.475,73 4.057.300,34 3.720.853,34 326.680,24 1.915.622,39 3.982.684,15 3.600.192,34 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 
PJ 

2.513.446,84 4.603.319,47 2.169.745,97 2.337.273,03 343.700,87 2.266.046,44 2.129.211,02 1.979.493,51 

Demais elementos do grupo 4.601.354,78 4.120.871,01 2.452.990,29 2.589.079,32 2.148.364,49 1.531.791,69 2.373.716,54 2.478.792,53 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE 

0,00 2.397.105,61 0,00 0,00 0,00 2.397.105,61 0,00 0,00 

OBRAS E INSTALACOES 0,00 1.602.894,39 0,00 0,00 0,00 1.602.894,39 0,00 0,00 

3º elemento de despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Inversões Financeiras         
6. Amortização da Dívida 

        
Fonte: SIAFI Gerencial 2014 
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6.1.3.7 Análise crítica da realização da despesa 
 
 Dentre os aspectos mais relevantes da execução das despesas dos créditos originários, pode-se 
observar, que tanto em 2014 quanto em 2013, o IFMA empregou esforços em executar o seu 
orçamento por meio de licitação. Em 2014, a relação da despesa liquidada dos créditos 
discricionários equivaleu a 76,37% em contratações licitadas, contra 23,62% de contratações 
diretas. Ressalta-se, inclusive, que as despesas realizadas concentram-se em aquisições e/ou 
contratações efetivadas pela modalidade Pregão, evidenciando que Instituto primou pela ampla 
concorrência dos objetos licitados, contribuindo para a transparência dos atos de gestão do 
Órgão. 
 Dos créditos recebidos por movimentação, os principais referem-se a execução do Programa 
PRONATEC. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego foi criado pelo 
Governo Federal, em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e 
tecnológica. 
 Quanto às Contratações Diretas, o valor das dispensas aumentou consideravelmente devido a: 
- rescisão do contrato da empresa CEFOR que prestava os serviços de limpeza e apoio 
administrativo, resultando na contratação de nova empresa por dispensa de licitação com 
fundamento no inciso XI do art. 24 da Lei 8.666/93; 
- contratação de instituição organizadora de concurso para os cargos administrativos do IFMA, 
fundamentado no inciso XII do art. 24 da Lei 8.666/93; 
- R$ 4.270.108,03 refere-se somente a fornecimento de energia elétrica.  
 Quanto ao Regime de Execução Especial, no que tange ao Suprimento de Fundos, o IFMA 
tem reduzido a cada ano seus gastos nesta modalidade, em relação a 2013 houve um decréscimo de 
22,26%, evidencia os esforços dos gestores em reduzir a prática de execução de despesas por essa 
modalidade. 
 Registra-se ainda um acréscimo nos gastos com diárias no percentual de 8,62%, quando 
comparados os Exercícios de 2014 e 2013.  
 Verifica-se elevação nos gastos com pessoal em 12,73% em referência à 2013 motivadas pela 
política de expansão da rede federal de educação, que além da criação dos Institutos Federais, 
investiu na reestruturação das unidades já existentes e na implantação de novas unidades visando a 
ampliação na oferta de vagas, o que demandou contratação de pessoal e acréscimo nos recursos para 
manutenção e custeio. Neste sentido, no IFMA, a análise dos elementos de maior montante 
empenhado em despesas, tanto com pessoal quanto correntes, reflete a ampliação das nossas 
unidades, resultando no acréscimo contratação de mão-de-obra especializada e de serviços 
destinados à manutenção, tais como limpeza, vigilância, etc. 
 Os quadros retratam que as Despesas de Pessoal, foram pagas no exercício, já para Outras 
Despesas Correntes, a maior representatividade foi para Locação de Mão-de-Obra (339037), 
restando valores, referentes a mensalidades e repactuações, inscritos em Restos a Pagar.  
 No que diz respeito às despesas com Capital, a maior representatividade foi para 
equipamentos e material permanente (449052), onde houve um relevante acréscimo no percentual 
de 189,94% quando comparado 2014 e 2013, com valores inscritos em Restos a Pagar. Tal fato é 
perfeitamente compreensível, considerando a política de expansão da oferta da educação 
profissional e tecnológica e a necessidade de equipar estas novas unidades. 
Eventos negativos sobre a execução financeira e orçamentária: 
 O maior problema encontrado na execução do ano de 2014 foi a falta de tempestividade no 
recebimento dos créditos. Houve também falta de tempestividade no recebimento de financeiro, 
favorecendo a inscrição de um valor significativo de restos a pagar. 
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6.2 Despesas com Ações de Publicidade e Propaganda 
 
 
Quadro15A.6.2 – DESPESAS COM PUBLICIDADE. 

Publicidade Programa/Ação orçamentária Valores empenhados Valores pagos 

Institucional - - - 

Legal 2031.20RL 75.000,00 6.437,02 

Mercadológica - - - 

Utilidade pública - - - 

 

6.3 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 
 

Esta situação não se aplica ao IFMA em 2014, visto que a Instituição não reconheceu nenhum 
passivo no exercício. Assim, o Quadro A.6.3 foi retirado deste Relatório bem como a sua análise 
crítica. 
 
 
6.4 Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 
 
Quadro16A.6.4 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES. 

Restos a Pagar não Processados  

Ano de 
Inscrição 

Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 65.559.925,80  39.561.103,00  2.733.627,60  23.265.195,20  

2012 9.342.667,12  6.022.307,97  1.257.692,55  2.062.666,60  

2011 970.614,31  64.063,74  666.082,07  240.468,50  

2010 560.032,26  1.852,84  370.309,90  187.869,52  

2009       0,00  

2008 45.750,51    45.750,51  0,00  

Restos a Pagar Processados  

Ano de 
Inscrição 

Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 4.260.645,49  3.639.769,04  271.541,48  349.334,97  

2012 1.424.271,14  1.263.300,21  44.474,00  116.496,93  

2011 663.784,32  321.579,22  138.015,80  204.189,30  

2010 19.276,00    13.296,04  5.979,96  

2009 9.962,84    5.742,87  4.219,97  

2008 200,00    200,00  0,00  

 
 
6.4.1 Análise Crítica 
 
 As despesas legalmente empenhadas que não foram liquidadas até 31 de dezembro do ano de 
emissão do empenho ou cuja despesa já tenha sido liquidada em razão do recebimento do produto 
ou serviço, serão inscritas em Restos a Pagar, distinguindo-se as Processadas das não Processadas. 
 A análise da composição e execução dos “Restos a Pagar Inscritos em Exercício Anteriores” 
permite concluir que grande parte dos valores refere-se a Restos a Pagar não Processado. 
Entretanto, é importante destacar que durante o exercício de 2014, foi executado 64,51% dos 
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recursos de 2013 de Restos a Pagar não Processado, restando um saldo a pagar de R$ 
23.265.195,20. 
 Com relação aos demais itens relacionados a “Restos a Pagar Inscritos em Exercício 
Anteriores”, nota-se uma excelente execução no exercício, com saldos finais bastante reduzidos, em 
função da boa política de acompanhamento. 
 Todas as compras feitas estão sendo acompanhadas pelos setores competentes de tal maneira 
que se cumpram os prazos de entrega, evitando que se inutilize recurso orçamentário e financeiro. 
Os processos de compra de bens ou contratação de serviços são democráticos, transparentes e 
possibilitam a participação de diversas empresas, muitas vezes ocorre que os vencedores do certame 
são de localidades distantes o que prejudica o cumprimento do objeto impactando no valor de restos 
a pagar. 
 O IFMA está procedendo à apuração dos saldos e análise dos valores inscritos para a adoção 
das medidas cabíveis, isto evidencia-se nos valores de cancelamento que totalizaram R$ 
5.546.732,82, destacamos que as reformas e as construções são imprescindíveis para a 
Administração e que ações emergentes, respeitando dos princípios da administração pública, estão 
sendo efetuadas para realização dos Restos a Pagar.  
 A permanência do saldo existente em Restos a Pagar a mais de um exercício financeiro é 
decorrente, em parte, das obras para implementação das novas unidades e reestruturação das já 
implantadas em continuidade ao Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica, e o 
restante, decorrente de serviços e materiais não entregues pelo fornecedor, sendo que a Instituição 
vem tomando medidas cabíveis para a solução destas pendências. 
 A gestão dos pagamentos de Restos a Pagar foi realizada de forma compatível com o 
cronograma de liberação financeira definido pelo Ministério da Educação, não havendo impacto na 
gestão financeira da UJ no exercício de 2014 decorrente do pagamento de Restos a Pagar. 
 
 
6.5 Transferências de Recursos 
 

Neste subitem são fornecidas informações sobre a transferência realizada pelo IFMA, no 
exercício de 2014, mediante termo de cooperação. 
 
 
6.5.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício 
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Quadro17A.6.5.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA. 

 

Posição em 
31.12.2014 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO -IFMA 

CNPJ: 10.735.145/0001-94 UG/GESTÃO: 158128/26408 

Informações sobre as Transferências  

Modalidade 
Nº do 

instrumento 
Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência Sit. 

Global Contrapartida No Exercício 
Acumulado até o 

Exercício 
Início Fim 

 
3  673716 254420          732.325,00 - 200.000,00          732.325,00 07/12/2012 06/12/2014 1  

                    

                    

LEGENDA 

Modalidade: Situação da Transferência: 

1 -     Convênio  1 -     Adimplente 

2 -     Contrato de Repasse 2 -     Inadimplente 

3 -     Termo de Cooperação 3 -     Inadimplência Suspensa  

4 -     Termo de Compromisso  4 -   Concluído  

  5 -     Excluído 

  6 -     Rescindido  

  7 -     Arquivado 

Fonte: SIAFI 2014 
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6.5.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos 
Três Últimos Exercícios 
 
 
Quadro18A.6.5.2–RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS 
EXERCÍCIOS. 

Unidade Concedente ou Contratante 
Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
CNPJ: 10.735.145/0001-94 
UG/GESTÃO: 158128/26408 

Modalidade 

Quantidade de 
Instrumentos Celebrados 

em Cada Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 
Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em 

R$ 1,00) 
2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Convênio - - - - - - 
Contrato de Repasse - - - - - - 

Termo de Cooperação - 2 1 200.000,00 562.325,00 - 
Termo de 

Compromisso 
- - - - - - 

Totais - 2 1 200.000,00 562.325,00 - 
Fonte: SIAFI 2014 
 
 

O IFMA não possui instrumentos de convênio e de contrato de repasse a serem relatados nos 
subtítulos 6.5.3 e 6.5.4.  

 
6.5.3 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios e Contratos de Repasse 
 
 O Quadro A.6.5.3 não se aplica. 
 
6.5.4 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de 
Repasse 
 
 O Quadro A.6.5.4 não se aplica. 
 
 
6.5.5 Análise Crítica 
 
 Considerando o Termo de Cooperação nº 673716 firmado entre o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão e a Fundação Oswaldo Cruz que tem por objeto a cooperação técnico-

científica entre as partes visando desenvolver o Curso de Mestrado Interinstitucional em Saúde Pública e 

Meio Ambiente 20012 com o objetivo de capacitar os servidores do IFMA, a prestação de contas ainda 

não fora apresentada em virtude do referido termo ainda encontrar-se dentro do prazo para 

apresentação. 

 Não houve prestações de contas inadimplentes e nem novos termos assinados no exercício 2014. 

 O controle ocorre através de planilhas eletrônicas para que se disparem os processos de transferência 
de recursos conforme prazos determinados nos termos de cooperação ou convênio. 
 
 
 
 
 
6.6 Suprimento de Fundos 
 

Este subtítulo provê informações quantitativa e qualitativa sobre a gestão de suprimento de 
fundos, Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), utilizados por Unidade Gestora (UG) 
vinculada ao IFMA.  
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6.6.1 Concessão de Suprimento de Fundos 
 
Quadro19A.6.6.1 – CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 

Exercício 
Financeiro 

Unidade Gestora (UG) do SIAFI 
Meio de Concessão 

 Valor do 
maior limite 
individual 
concedido  

Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento 
do Governo Federal 

Código Nome ou Sigla Quantidade  
Valor 
Total 

Quantidade  
 Valor 
Total  

2014 

158128 IFMA/REITORIA 0 0,00  4  18.320,00  6.300,00  

158276 IFMA/MARACANÃ 0 0,00  10 30.300,00  5.000,00  

158283 IFMA/BURITICUPU 0 0,00  2 14.500,00  8.000,00  

158288 IFMA/CENTRO 
HISTÓRICO 

0 0,00  3 6.000,00  2.000,00  

158291 IFMA/S. J. PATOS 0 0,00  4 18.300,00  5.000,00  

158292 IFMA/ALCANTARA 0 0,00  1 7.080,00  7.080,00  

158293 IFMA/CODÓ 0 0,00  21 17.108,96  3.200,00  

158294 IFMA/IMPERATRIZ 0 0,00  6 48.000,00  8.000,00  

158295 IFMA/AÇAILANDIA 0 0,00  2 8.000,00  4.000,00  

158296 IFMA/S. R. DAS MANGA 0 0,00  1 4.000,00  4.000,00  

158457 IFMA/TIMON 0 0,00  2 1.260,00  800,00  

2013 

158128 IFMA/REITORIA 0 0,00  5 27.500,00  7.800,00  

158276 IFMA/MARACANÃ 0 0,00  12 40.700,00  5.000,00  

158283 IFMA/BURITICUPU 0 0,00  2 12.000,00  8.000,00  

158286 IFMA/MONTE CASTELO 0 0,00  4 17.000,00  5.500,00  

158288 IFMA/CENTRO 
HISTÓRICO 

0 0,00  2 5.250,00  2.750,00  

158289 IFMA/ZÉ DOCA 0 0,00  3 3.100,00  2.000,00  

158291 IFMA/S. J. PATOS 0 0,00  4 20.000,00  8.000,00  

158292 IFMA/ALCANTARA 0 0,00  2 14.160,00  7.080,00  

158293 IFMA/CODÓ 0 0,00  20 17.981,65  2.506,00  

158294 IFMA/IMPERATRIZ 0 0,00  7 56.000,00  8.000,00  

158295 IFMA/AÇAILANDIA 0 0,00  2 12.000,00  6.000,00  

158296 IFMA/S. R. DAS MANGA 0 0,00  4 16.160,00  4.160,00  

158457 IFMA/TIMON 0 0,00  4 2.670,00  1.350,00  

2012 

158128 IFMA/REITORIA 0 0,00  7 38.520,00  6.720,00  

158276 IFMA/MARACANÃ 0 0,00  8 29.500,00  6.000,00  

158283 IFMA/BURITICUPU 0 0,00  2 13.200,00  8.000,00  

158286 IFMA/MONTE CASTELO 0 0,00  6 24.100,00  5.000,00  

158289 IFMA/ZÉ DOCA 0 0,00  1 1.050,00  1.050,00  

158290 IFMA/SANTA INÊS 0 0,00  1 6.000,00  6.000,00  

158291 IFMA/S. J. PATOS 0 0,00  3 11.200,00  5.200,00  

158292 IFMA/ALCANTARA 0 0,00  2 14.160,00  7.080,00  

158293 IFMA/CODÓ 0 0,00  23 21.860,00  2.400,00  

158294 IFMA/IMPERATRIZ 0 0,00  7 48.000,00  8.000,00  

158295 IFMA/AÇAILANDIA 0 0,00  2 12.000,00  6.000,00  

158296 IFMA/S. R. DAS MANGA 0 0,00  6 20.054,39  4.000,00  

158457 IFMA/TIMON 0 0,00  5 1.709,00  409,00  

Fonte: SIAFI 2014 
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6.6.2 Utilização de Suprimento de Fundos 
 

Quadro20A.6.6.2 – UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 

Exercício 

Unidade Gestora (UG) do SIAFI 
Conta Tipo 

B 

Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Saque  Fatura  
 Total 
(a+b)  Código Nome ou Sigla Qtd 

Valor 
Total 

Quantidade  
 Valor dos 
Saques (a)  

 Valor das 
Faturas (b)  

2014 

158128 IFMA/REITORIA 0 0,00  9    2.115,00      7.301,00     9.416,00  

158276 IFMA/MARACANÃ 0 0,00  0                -     25.007,99   25.007,99  

158283 IFMA/BURITICUPU 0 0,00  0                -     14.100,00   14.100,00  

158288 IFMA/CENTRO HISTÓRICO 0 0,00  1       240,00      2.314,97     2.554,97  

158291 IFMA/S. J. PATOS 0 0,00  3    1.020,00    12.826,50   13.846,50  

158292 IFMA/ALCANTARA 0 0,00  2       690,00      6.390,00     7.080,00  

158293 IFMA/CODÓ 0 0,00  6    2.934,00    10.882,99   13.816,99  

158294 IFMA/IMPERATRIZ 0 0,00  1       127,69    20.695,42   20.823,11  

158295 IFMA/AÇAILANDIA 0 0,00  0                -       5.307,41     5.307,41  

158296 IFMA/S. R. DAS MANGA 0 0,00  0                -       2.361,02     2.361,02  

158457 IFMA/TIMON 0 0,00  0                -          833,71        833,71  

2013 

158128 IFMA/REITORIA 0 0,00  10    2.701,14    17.069,12   19.770,26  

158276 IFMA/MARACANÃ 0 0,00  3    1.143,26    24.952,43   26.095,69  

158283 IFMA/BURITICUPU 0 0,00  5       390,00    11.010,00   11.400,00  

158286 IFMA/MONTE CASTELO 0 0,00  4    1.200,00    10.728,22  11.928,22  

158288 IFMA/CENTRO HISTÓRICO 0 0,00  0                -       2.829,58     2.829,58  

158289 IFMA/ZÉ DOCA 0 0,00  1       174,94      2.653,71     2.828,65  

158291 IFMA/S. J. PATOS 0 0,00  4    1.425,00      9.234,15   10.659,15  

158292 IFMA/ALCANTARA 0 0,00  4    1.800,00      7.256,74     9.056,74  

158293 IFMA/CODÓ 0 0,00  8    1.906,00    13.318,59   15.224,59  

158294 IFMA/IMPERATRIZ 0 0,00  3       552,54    23.722,54   24.275,08  

158295 IFMA/AÇAILANDIA 0 0,00  0                -       6.588,41     6.588,41  

158296 IFMA/S. R. DAS MANGA 0 0,00  17    1.949,00    11.598,12   13.547,12  

158457 IFMA/TIMON 0 0,00  0                -       1.621,55     1.621,55  

2012 

158128 IFMA/REITORIA 0 0,00  6    2.006,40    13.119,12   15.125,52  

158276 IFMA/MARACANÃ 0 0,00  2    1.598,08    18.627,05   20.225,13  

158283 IFMA/BURITICUPU 0 0,00  6    1.758,00    11.373,96   13.131,96  

158286 IFMA/MONTE CASTELO 0 0,00  7    1.930,70    12.824,37   14.755,07  

158289 IFMA/ZÉ DOCA 0 0,00  1         40,00         915,32        955,32  

158290 IFMA/SANTA INÊS 0 0,00  1       500,00      1.695,15     2.195,15  

158291 IFMA/S. J. PATOS 0 0,00  1       435,00      5.072,62     5.507,62  

158292 IFMA/ALCANTARA 0 0,00  0                -       6.585,55     6.585,55  

158293 IFMA/CODÓ 0 0,00  5    2.622,00    14.845,23   17.467,23  

158294 IFMA/IMPERATRIZ 0 0,00  4       581,32    26.204,66   26.785,98  

158295 IFMA/AÇAILANDIA 0 0,00  0                -       8.900,00     8.900,00  

158296 IFMA/S. R. DAS MANGA 0 0,00  26    3.416,78    11.671,21   15.087,99  

158457 IFMA/TIMON 0 0,00  0                -       1.566,79     1.566,79  

FONTE: SIAFI 2014 
 

6.6.3 Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos 
 

Quadro21A.6.6.3 – CLASSIFICAÇÃO DOS GASTOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 
REFERÊNCIA. 

Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 

Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa  Total  

158128 IFMA/REITORIA 339030 

01                539,11  

07                   13,20  

09                 394,08  

15                 292,27  

16              1.376,70  

17                 724,06  

23                 135,75  

24                 876,74  

26              2.236,79  
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28                   11,00  

29                 254,00  

339036 
12              1.651,07  

22                 201,68  

339039 
44                 350,00  

63                 200,00  
339047 18                 159,55  

158276 IFMA/MARACANÃ 

339030 

07              2.703,83  

09 1.653,02  

11 226,37  

12 813,62  

14 309,96  

16 1.829,80  

17 811,00  

18 475,00  

19 621,48  

21 2.115,59  

22 977,14  

23 310,00  

24 1.367,98  

25 2.106,75  

26 564,57  

28 972,42  

31 286,98  

36 298,90  

96 1.099,58  

339039 

17 1.379,00  

18 797,00  

20 650,00  

51 552,00  

59 419,00  

63 1.062,00  

99 605,00  

158283 IFMA/BURITICUPU 
339030 96 10.100,00  

339039 96 4.000,00  

158288 IFMA/CENTRO HISTÓRICO 
339030 

16              520,00  

21              240,00  

24              446,07  

25                55,00  

26              199,01  

36                36,06  

42                11,83  

339039 17           1.047,00  

158291 IFMA/S. J. PATOS 

339030 

07           1.561,58  

14              315,00  

16              267,90  

22              118,97  

23              563,30  

24           1.696,20  

25              150,00  

26              184,98  

31                60,00  

96           6.000,00  

339036 
20              650,00  

96              123,81  

339039 96           2.000,00  

339147 18              154,76  

158292 IFMA/ALCANTARA 

339030 96           3.600,00  

339036 96           1.380,00  

339039 96           1.800,00  
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339047 96              300,00  

158293 IFMA/CODÓ 

339030 

07              797,60  

09           1.572,42  

16           2.466,59  

21           1.493,61  

24              710,00  

25              624,00  

26           1.548,00  

39           1.140,00  

96              348,77  

339036 

18              840,00  

21              728,00  

59              588,00  

96              360,00  

339039 17              600,00  

158294 IFMA/IMPERATRIZ 

339030 

01              944,65  

07                23,76  

09                64,65  

11           2.241,90  

16              449,79  

17              557,90  

19              278,39  

21              100,00  

22              184,07  

23                26,00  

24           3.606,57  

25           1.562,75  

26           4.623,69  

28                67,00  

36                56,62  

39           1.881,33  

41              106,90  

42              770,45  

339039 

16              300,00  

17           1.215,00  

19              357,00  

23              120,00  

36              127,69  

46              150,00  

57                50,00  

63                30,00  

65              707,00  

95              220,00  

158295 IFMA/AÇAILANDIA 

339030 

04              104,00  

10              600,00  

16              345,50  

24           1.292,00  

25                92,00  

26           1.024,67  

29              113,00  

31              160,50  

36              176,00  

339039 

17              200,00  

19              250,00  

20              435,00  

56              180,00  

65              112,00  

81              222,74  

158296 IFMA/S. R. DAS MANGA 339030 
01              417,18  

16              245,84  
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18              494,00  

24              624,00  

28                60,00  

39              520,00  

158457 IFMA/TIMON 339030 

07                31,55  

14              115,24  

16              118,02  

22              294,40  

46              274,50  
 

6.6.4 Análise Crítica 
 

Nos anos de 2012, 2013 e 2014 não houveram concessão e utilização no âmbito do Instituto 
Federal de Ciências e Tecnologia do Maranhão (IFMA) de suprimento de fundos na modalidade da 
conta “tipo B”. Este IFMA somente realizou despesas com suprimento de fundos por meio do Cartão 
de Pagamento do Governo Federal (CPGF) e os pontos que merecem destaques são mostrados na 
Tabela 13: 

 

Tabela 13 - Consolidação dos gastos com suprimento de fundos 

Ano Campi Concessões 
Valor 

Concedido 
Média por 

Campus 
Média por 
Concessão 

2012 13 73 241.353,39 18.565,65 3.306,21 

2013 13 71 244.521,65 18.809,36 3.443,97 

2014 11 56 172.868,96 15.715,36 3.086,95 

 
Observa-se em 2014 uma diminuição no número de Campi que concederam e utilizaram o 

CPGF para aquisições de pequeno valor ou para despesas urgentes, na quantidade de propostas de 
concessões e total concedido. 

A Reitoria tem enfatizado aos Campi que utilizem suprimentos de fundos em situações de 
exceção, devendo adotar como regra a realização de licitações para adquirir os materiais e serviços 
que necessitam para suas atividades. 

 
Análises críticas do Quadro A.6.6.2 – Utilização de suprimento de fundos 
 

Tabela 14 - Valores de saque e fatura consolidados com suprimento de fundo 

Ano Saques 
Valor 

Sacado 
Média por 

Saque 
Valor 

Fatura 
% Saque 

2012 59 14.888,28 252,34 133.401,03 10,04% 

2013 59 13.241,88 224,44 142.583,16 8,50% 

2014 22 7.126,69 323,94 108.021,21 6,19% 

Na Tabela 14, observa-se uma diminuição no número de saques, bem como no valor sacado em 
2014. Lembramos que alguns Campi ainda enfrentam dificuldades, pois a rede comercial de 
pequenos municípios do Estado do Maranhão não trabalha com a sistemática de cartões. 

O percentual de saque em relação ao total utilizado com Suprimento de Fundos ficou dentro do 
legalmente autorizado. 

 
6.7 Renúncias sob a Gestão da UJ 
 

Este subitem visa fornecer um panorama geral acerca das renúncias de receitas geridas pela UJ, 
e em 2014 não houve concessão nem renovação do benefício de renúncia tributária. Portanto, esta 
situação não se aplica ao IFMA, razão pela qual todos os seus subitens e respectivos Quadros foram 
excluídos do Relatório. 
 
6.8 Gestão de Precatórios 
 

O IFMA não é UJ do Poder Judiciário Federal, razão pela qual o conteúdo deste item não se 
aplica à sua natureza, razão pela qual todos os seus subitens e respectivos Quadros foram excluídos 
do Relatório. 
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7. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 
RELACIONADOS 

 

 Nesse capítulo aborda-se a gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos 
relacionados. Apresenta-se informações sobre a estrutura de pessoal, terceirização de mão de obras e 
estagiários. São levantadas informações quantitativas e qualitativas sobre a gestão de recursos 
humanos do IFMA, de forma a possibilitar a análise da gestão do quadro de pessoal, tanto na 
dimensão operacional quanto na dimensão estratégica. 
 

7.1 Estrutura de Pessoal da Unidade 
 

 O perfil do quadro de servidores ativos do IFMA foi demonstrada por meio dos quadros 
detalhados nos subtópicos a seguir. 
 

7.1.1 Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da Unidade 
Jurisdicionada 
 

 A demonstração da força de trabalho da unidade é objeto dos Quadros A.7.1.1.1; A.7.1.1.2 e 
A.7.1.1.3, e de análise circunstanciada dos dados apresentados. 
 O Quadro A.7.1.1.1 visa a demonstrar a força de trabalho do IFMA, comparando-se a lotação 
autorizada com a efetiva e reflete a situação apurada em 31/12 do exercício de referência do 
Relatório de Gestão. 
 
Quadro22A.7.1.1.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12. 
 

 
 O Quadro A.7.1.1.2 busca evidenciar a distribuição da força de trabalho entre área meio e área 
fim dos servidores de carreira, em contratos temporários e sem vínculo com a administração. 
 
Quadro23A.7.1.1.2 – DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA. 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 985 1160 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 985 1160 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 980 1160 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 2 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 1 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 2 

2.   Servidores com Contratos Temporários 17 107 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 1 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 1003 1267 

Tipologias dos Cargos 

Lotação Ingressos no 
Exercício 

Egressos no 
Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 2145 2145 258 17 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos      

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 2145 2145 258 17 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 2140 2140 257 17 
1.2.2.    Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 2 2   
1.2.3.    Servidores de carreira em exercício 

provisório 1 1 1  
1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e 

esferas 2 2   

2.   Servidores com Contratos Temporários 124 124 72 30 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração 

Pública 1 1 1  

4.   Total de Servidores (1+2+3) 2270 2270 331 47 
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 O Quadro A.7.1.1.3 abaixo tem por objetivo identificar a estrutura de cargos em comissão e de 
funções gratificadas do IFMA. 
 

Quadro24A.7.1.1.3-DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES 
GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO). 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 138 138 1 1 

1.1. Cargos Natureza Especial     

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 138 138 1 1 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 135 135  1 
1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 1 1   

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas 1 1   

1.2.4.    Sem Vínculo     

1.2.5.    Aposentados 1 1 1  

2.   Funções Gratificadas 444 444 12 4 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 443 443 12 4 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado     

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 1 1   

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  582 582 13 5 

 
 
7.1.2 Qualificação e capacitação da Força de Trabalho 
 
 A Tabela 15 a seguir mostra um quadro resumo contendo o objetivo institucional, metas e 
indicadores, relativo a qualificação e capacitação da força de trabalho do IFMA. 
 
Tabela 15 - Quadro resumo que mostra o objetivo institucional, metas e indicadores, relativo a 
qualificação e capacitação da força de trabalho do IFMA. 

OBJETIVO META 
INDICA- 

DOR 

META POR ANO  
(PERCENTUAL OU QUANTIDADE) 

AÇÕES 
RESPON
SÁVEL 

2014 2015 2016 2017 2018 

CAPACITAR E 

QUALIFICAR OS 

SERVIDORES 

(TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO

S E DOCENTES) 

DO INSTITUTO 

FEDERAL DO 

MARANHÃO – 

IFMA – NAS MAIS 

DIFERENTES 

ÁREAS DE 

ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL 

CAPACITAR 

(ATRAVÉS DE CURSOS  

PRESENCIAIS E NA 

MODALIDADE A 

DISTÂNCIA -  NÃO 

FORMAIS), NO 

MÍNIMO, 30% (TRINTA 

POR CENTO) DOS 

SERVIDORES 

(TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS E 

DOCENTES) DO 

INSTITUTO FEDERAL 

DO MARANHÃO, ATÉ 

2018. 

 
6% 

 
5,19% 

6% 
 

* 

6% 
 

* 

6% 
 

* 

6% 
 

* 

 
NCDP/ 

DCDAP 

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

• Foram oferecidas 115 vagas em cursos de capacitação (educação não formal) pela PROGEPE 
no ano de 2014. (Fonte: NCDP/PROGEPE – Cursos Oferecidos) 

• Foram informadas 71 capacitações custeadas pelo IFMA em 2014 (através do relatório de 
capacitação/qualificação). (Fonte: Relatório de Capacitação – respondido pelos servidores) 

• Total: (115 + 71 = 186). Perfazendo um percentual de 8,78%. Porém, muitos servidores 
inscritos não concluíram os cursos ofertados, o que gerou uma porcentagem de 5,19% de 
servidores capacitados (educação não formal) em 2014. 

*ISC=NSC 

          NTS 
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Desta forma, concluímos que, apesar do percentual de 8,78% de servidores inscritos, não 
atingimos a meta anual de 6% em 2014, pois, efetivamente, apenas 5,19% das ações de 
capacitação ofertadas pelo Instituto foram concluídas pelos participantes. 

TOTAL DE PROCESSOS – 2014 Aproximadamente: (1.011 processos) 

Quantitativo de processos de Progressão por 
Capacitação - ANO 2014 

Aproximadamente 184 processos analisados 
e concedidos. 

Quantitativo de processos de Progressão por 
 Mérito - ANO 2014 

Aproximadamente 315 processos analisados 
e concedidos. 

Quantitativo de processos de Incentivo à 
Qualificação - ANO 2014 

Aproximadamente 69 processos analisados e 
concedidos. 

Quantitativo de processos de Estágio 
Probatório/Estabilidade - ANO 2014 

Aproximadamente 85 processos analisados e 
concedidos. 

Quantitativo de processos de Licenças 
Capacitação analisados - ANO 2014 

Aproximadamente 3 processos analisados e 
concedidos. 

Quantitativo de processos de Afastamento 
para mestrado e doutorado (técnico-
administrativos) analisados - ANO 2014 

Aproximadamente 10 processos analisados e 
concedidos. 

 

 
 
 
 
7.1.3 Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 
 
 A composição do quadro de custos de pessoal do IFMA é demonstrada por meio do Quadro 
A.7.1.3 a seguir, onde são discriminadas as naturezas de despesas de pessoal com alguns grupos de 
servidores e tipologias de cargos relativamente ao exercício de referência do relatório de gestão e ao 
imediatamente anterior. 
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Quadro25A.7.1.3 – CUSTOS DO PESSOAL. 

Tipologias/ 
Exercícios 

 Vencimentos 
e Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis  
 Despesas de 
Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais  

 Total  
Retribuições  Gratificações   Adicionais  

 
Indenizações  

 Benefícios 
Assistenciais e 

Previdenciários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2014 - - - - - - - - - 0,00  

2013 - - - - - - - - - 0,00  

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2014 86.707.596,40  8.493.534,05  17.453.498,13   40.647.696,13   9.866.175,80  4.187.961,61   968.255,36   680.575,22  1.682.390,78  170.687.683,48  

2013 77.871.776,99  7.100.131,41  16.128.249,09   35.021.697,74  9.874.910,99  3.542.335,41   897.690,13  1.261.201,82  1.737.652,62  153.435.646,20  

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2014 - - - - - - - - - 0,00  

2013 - - - - - - - - - 0,00  

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2014 - - - - - - - - - 0,00  

2013 - - - - - - - - - 0,00  

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2014 706.946,77    133.565,03  322.578,74  54.360,15  26.424,55  2,43  2.201,29  24.334,98  1.270.413,94  

2013 611.266,69    127.778,35  327.252,81  49.025,59  23.912,86  1.552,34  1.990,14  25.913,47  1.168.692,25  

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2014 3.587.596,37   398.937,98  71.263,99   529.709,53   48.088,35  4.815,46   

4.640.411,68  

2013 2.162.913,70  
 

226.025,58  46.000,42  336.649,71  
 

58.914,23  1.997,38    2.832.501,02  

Fonte: Datawarehouse Siapenet 
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7.1.4 Irregularidades na área de pessoal 
 
7.1.4.1 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 
 
 Após conhecimento do Acórdão 2544/2013/TCU, que trata da acumulação indevida de 
cargos a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do IFMA,  através da Diretoria de Cadastro Legislação 
e Pagamento ultimou todos os procedimentos para cumprimento do referido acórdão, levantando 
os possíveis casos de acumulação lícitas, ilícitas e docentes em regime de trabalho de dedicação 
exclusiva exercendo outra atividade remunerada quais sejam: notificação do servidor para 
apresentação de desvinculação, horário de trabalho, assim como levantamento dos valores 
recebidos indevidamente a acumulação de Cargos e funções e empregos dos seus servidores, para 
que haja mais celeridade nos resultados, inclusive com a sugestão de que seja  exigida anualmente 
a entrega por parte de todos os servidores formulário preenchido com seu horário de trabalho 
devidamente detalhado e caso haja acumulação licita a declaração do outro órgão contendo a carga 
horária e horário também detalhado. 
 Apresentamos abaixo uma tabela demonstrativa referente ao Acórdão 2.544/2013/TCU. 
 
Tabela 16 - Demonstrativo referente ao Acórdão 2.544/2013/TCU. 
 

DETALHAMENTO TOTAL 
Servidores 
Notificados 

119 

Servidores com 
situação  
Regularidade 

249 

Servidores com 
Acumulação lícita 

139 

Servidores com 
acumulação ilícita 
para fazer opção 

106 

Total PAD aberto 22 
 

 
 
7.1.4.2 Terceirização Irregular de Cargos 
 

 Este item não se aplica ao IFMA, razão pelo qual o Quadro A.7.1.4.2 foi excluído do 
Relatório. 

 

7.1.5 Riscos identificados na gestão de pessoas 
 
 Durante o exercício de 2014, os riscos identificados pela Pró - Reitoria de Gestão de Pessoas 
foi a perda de 17 servidores do quadro efetivo, treinados em razão das questões de baixo salário e 
ausência de perspectivas na carreira. 
 
7.1.6 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 
 
 O IFMA possui na sua estrutura organizacional a Pró – Reitoria de Gestão de pessoas, cuja a 
finalidade é planejar, supervisionar, atender, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e 
política de gestão e de desenvolvimento de pessoas.  
 A Pró–Reitoria de Gestão de Pessoas do IFMA é composta  das seguintes unidades 
administrativas (macro) a Coordenação de Emissão e Controle de Atos Administrativos, Diretoria 
de Cadastro Legislação e Pagamento, Departamento de  Capacitação Desenvolvimento e 
Avaliação de Pessoal Departamento de Admissão dimensionamento e Movimentação de Pessoas  
e cada Campus que compõe o IFMA possui uma unidade de Recursos  Humanos/Núcleo de 
Gestão de Pessoas que tem sob sua responsabilidade a gestão de recursos  humanos no que diz 
respeito ao cadastro e legislação  e desenvolvendo suas atividades par e passo com a PROGEPE. 
 Apesar da Pró–Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE desenvolver suas atividades 
integrada com o Núcleo de Gestão de Pessoas dos Campi, a mesma ainda não desenvolveu 
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indicadores relacionados a gestão de pessoas. O IFMA está em processo de implantação de do 
sistema Unificado de Administração de Pessoal (SUAP), o que de sobremaneira irá sanar total 
deficiência e desta forma teremos condições de elaborar os indicadores de Gestão de Pessoas .  
 
7.2 Contratação de mão de obra de apoio e de estagiários 
 
 As informações sobre a terceirização regular de mão de obra no âmbito da unidade 
jurisdicionada devem ser tratadas considerando as orientações contidas nos subitens 7.2.1, 7.2.2, 
7.2.3 e 7.2.4, as quais remetem ao preenchimento de três quadros. O primeiro trata dos contratos 
de prestação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva da unidade; o segundo, dos 
demais terceirizados contratados para desenvolvimento de atividades em áreas não abrangidas por 
categorias funcionais do órgão e o terceiro, da contração de estagiários.  
 
7.2.1 Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância 
 
 O Quadro A.7.2.1 abaixo compreende os contratos de prestação de serviços de limpeza e 
higiene e vigilância ostensiva em vigência no exercício de 2014, mesmo que já encerrados, assim 
como os novos contratos celebrados no exercício de 2014, mesmo que não efetivados no 
exercício. Este quadro deve ser preenchido conforme a descrição abaixo. 
 
 

Quadro26A.7.2.1 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E 
VIGILÂNCIA OSTENSIVA 

Unidade Contratante 
Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
UG/Gestão:158128 CNPJ:10.735.145/0001-94 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrat

o 
Área 

Naturez
a 

Identificação do 
Contrato 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 
Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido 
dos Trabalhadores 

Contratados Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 (V) (O) 01/2011 
 05.920.248/0001-
94 

 01/03/201
1 

 30.06.201
5 

   X        P 

2011 (V) (O) 25/2011 
 05.920.248/0001-
94 

 01/03/201
1 

 30.06.201
5 

   X         P 

2012 (L) (O) 03/2012 
05.899.350/0001-
55 

25/03/2012 25.07.2015  X     P 

2014 (L) (O) 01/2014 
05.899.350/0001-
55 

08/01/2014 06.06.2015  X     P 

              
Observações: 

LEGENDA 
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Fonte: DLIC / PROPLAD   

 
 
7.2.2 Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do 
Órgão 
 
 O Quadro A.7.2.2 abaixo compreende os contratos de prestação de serviços com locação de 
mão de obra em vigência no exercício de 2014, mesmo que já encerrados, assim como os novos 
contratos celebrados no exercício de 2014, mesmo que não efetivados no exercício. Excetuam-se 
deste quadro os contratos relativos a Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva, que devem ser 
tratados no Quadro A.7.2.1 anterior. 
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Quadro 27A.7.2.2 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
Unidade Contratante 

Nome: :INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
UG/Gestão: 158128 CNPJ: 10.735.145/0001-94 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Área Natureza 
Identificação 
do Contrato Empresa 

Contratada 
(CNPJ) 

Período Contratual de 
Execução das 

Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido 
dos Trabalhadores 

Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 2 (O) 23/2011   07.270.170/0001-35 
 17/01/201
2 

15.05.201
5 

      X      P 

2012 12 (O) 07/2012 00.875.943/0001-68 31/08/2012 01.08.201
5 

   X   P 

2012 12 (O) 09/2012 05.899.350/0001-55 25/09/2012 25.09.201
5 

   X   P 

2013 12 (O) 14/2013 05.899.350/0001-55 29/11/2013 29.05.201
5 

   X   P 

Observações: 
 
 
LEGENDA 
Área: 
1.       Segurança; 
2.       Transportes; 
3.       Informática; 
4.       Copeiragem; 
5.       Recepção; 
6.       Reprografia; 
7.       Telecomunicações; 
8.       Manutenção de bens móveis; 
9.       Manutenção de bens imóveis 
10.    Brigadistas 
11.    Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 
12.    Outras 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino 
Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo 
Prorrogado; (E) Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) 
Efetivamente contratada. 

Fonte: DLIC / PROPLAD 

 
  
 
 
7.2.3 Análise Crítica dos itens 7.2.1 e 7.2.2 
 

 O Quadro A.7.2.1, traz informações dos contratos celebrados pelo Instituto com empresas 
prestadoras de serviços de limpeza e vigilância para a Reitoria e os Campi do IFMA. As 
crescentes edificações para instalações dos Campi e ampliações dos Campi existentes, tem gerado 
uma crescente demanda desses serviços, atingindo o escasso recurso disponível para custeio em 
proporção inversa ao crescimento do IFMA. 

 Quanto aos dados descritos no Quadro A.7.2.2, que trata sobre aos serviços de mão-de-obra 
terceirizada, percebe-se também o crescente demanda e diversificação de postos de trabalhos que 
estão sendo requerido pelos diversos Campi e pela Reitoria. Isto se explica por duas razões, a 
crescente demanda ocorre em razão da expansão do IFMA e do escasso número de servidores e a 
questão da diversificação dos postos de trabalho se dar em razão especialização das atividades 
públicas. Contudo, este último, traz um problema, considerando que cada vez mais as atividades 
da administração está se especializando, essa mão-de-obra contratada não está preparada para 
desempenhar essas atividades por mais simples que seja, a exemplo de quando se pretende que um 
terceirizado organize um processo, visto que tem todo um ritual normativo a ser seguido, o qual 
desconhece.  
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7.2.4 Contratação de Estagiários 
 
 O Quadro A.7.2.4 abaixo visa a demonstrar a composição do quadro de estagiários do IFMA 
e contempla os quantitativos trimestrais de contratos de estágio vigentes, discriminando-os de 
acordo com o nível de escolaridade exigido e com a alocação dos estagiários na estrutura do 
IFMA UJ (na área fim ou na área meio). 
 
Quadro28A.7.2.4 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS. 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 
1.      Nível superior 0 0 0 0 0 

1.1    Área Fim  
1.2    Área Meio  

2.      Nível Médio 2 0 0 16 36.808,66 
2.1    Área Fim  
2.2    Área Meio 2 16  

3.      Total (1+2) 2 0 0 16 36.808,66 
Análise Crítica 
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8. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

 
 Este capítulo visa evidenciar a forma como o IFMA gere sua frota de veículos automotores, 
bem como os bens imóveis sob sua responsabilidade, tanto de propriedade da União, quanto 
locados de terceiros, demonstrando os controles internos relacionados à gestão desses itens do 
patrimônio. 
 
8.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros 
 
Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada 
 

a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos 
 A frota de veículos do IFMA é regulamentada pela Instrução Normativa nº 03, de 15 de 
maio de 2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre a 
classificação, utilização, especificação, identificação, aquisição e alienação de veículos oficiais e 
dá outras providências. 
 Nesse contexto, os condutores dos veículos oficiais do IFMA são apenas os profissionais 
habilitados contratados para este fim ou os servidores efetivos que possuem Portaria específica de 
autorização para condução dos veículos, emitida pela Unidade em que está lotado. Estes têm ainda 
seu deslocamento registrado através de requisição e na portaria, tendo como objetivo ter um 
controle mais eficiente da frota. 
 

b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ 
 Atualmente, é de fundamental importância para o Instituto Federal do Maranhão a logística 
de transporte, no intuito de garantir a execução da sua missão institucional, tendo em vista que a 
instituição encontra-se em 26 (vinte e seis) pontos de presença no estado do Maranhão. Apesar de 
enquadrar-se como atividade-meio, de apoio às várias atividades do Instituto, posiciona-se 
estrategicamente, viabilizando as ações institucionais exercidas pelo IFMA. Sem os serviços 
prestados pelo setor logístico, em particular pela área de transporte de pessoas e mercadorias, 
ações-fim não poderiam ser prestadas eficientemente, comprometendo assim a efetividade das 
políticas do IFMA. 
 

c) Plano de substituição da frota; 
 O plano de substituição da frota de veículos do IFMA encontra-se em fase de aprovação 
pelo CONSUP. 
 

d) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação 
 Os custos com a aquisição são menores do que com a locação, tendo em vista que a 
demanda de serviços de transporte ocorre diariamente no campus. 
 

e) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e 
econômica do serviço de transporte. 

  
 O controle das solicitações é feito através do módulo “Frota” no SUAP. Os servidores que 
possuem acesso a esse módulo adicionam através do sistema o agendamento da viagem, 
informando o nome do solicitante, a data/hora prevista da saída, data/hora prevista da chegada, os 
passageiros que irão, qual o objetivo da viagem e o itinerário. 
  
 A Tabela 17 objetiva evidenciar a gestão da frota de veículos sob responsabilidade do IFMA 
quanto à quantidade de veículos, classificação, média anual de quilômetros rodados, idade média 
da frota por grupo de veículos e custos associados à manutenção da frota. Os custos de 
manutenção incluem consumo de combustível, material para manutenção de veículos e séricos de 
manutenção. 
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Tabela 17 - Detalhamento da frota de veículos sob a responsabilidade do IFMA 
 

Unidade do IFMA 
 

Qte 
 

Classificação 
Média Anual 

de 
Quilometragem 

Km 

Idade 
Média  

da Frota 
em Anos 

Gastos com 
Manutenção 

em R$ 

Reitoria 15 Veículo de transporte institucional 35.000 4,52 76.246,00 
02 Veículo pesado 15.000   

Alcântara      
Açailândia      
Barra do Corda 03 Veículo de transporte institucional 17.000 4,3 30.000,00 
Bacabal 03 Veículo de transporte institucional 17.000 3,66 15.000,00 
Barreirinhas      
Buriticupu      
Caxias 02 Veículo de transporte institucional 80.082,16 3,66 45.284,03 

02 Veículo pesado 
02 Tratores 

Centro Histórico 01 Veículo de transporte institucional 15.000 5,00 13.444,21 
 02 Veículo pesado 10.000 4,00 12.107,74 
Codó      
Coelho Neto      
Grajaú 02 Veículo de transporte institucional 25.000 2,5  
Imperatriz 05 Veículo de transporte institucional 12.000 2,14 14.746,00 

02 Veículo pesado 23.000 
Maracanã 09 Veículo de transporte institucional 12.991 5,00 110.285,55 

05 Veículo pesado 12.000 3,00 
03 Tratores 480horas 3,00 

Monte Castelo      
Pedreiras      
Pinheiro 01 Veículo de transporte institucional 20.000 10,0 6.000,00 

01 Veículo pesado 8.000 4,00 2.000,00 
São João dos Patos      
São Raimundo das M.      
Santa Inês 02 Veículo de transporte institucional 56.479 4,00 9.461,00 

02 Veículo pesado 48.595 3,50 17.246,00 
Timon      
Viana      
Zé Doca 04 Veículo de transporte institucional 45.322 2,75 27.805,92 
Fonte: PROPLAD/Núcleo de Transportes 
 
Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros 
 
 A UJ não dispõe de frota de veículos contratada de terceiros. 
 
8.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário 
 
 As informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário do IFMA está organizada nos 
seguintes quadros: Distribuição Espacial de Bens de Uso Especial de Propriedade da União; 
Distribuição Espacial de Bens de Uso Especial Locados de Terceiros; Discriminação dos Bens 
Imóveis de Propriedade da União de responsabilidade da UJ, exceto imóvel funcional e 
Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ. 
 
8.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial 
 
 O Quadro A.8.2.1, denominado Distribuição Espacial de Bens Imóveis de Uso Especial, 
identifica do quantitativo de imóveis de propriedade da União que estavam sob a responsabilidade 
do IF no final dos exercícios 2013 e 2014, contemplando a localização geográfica dos bens 
locados no Brasil. 
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Quadro29A.8.2.1-DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE 
PROPRIEDADE DA UNIÃO. 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE 

DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 2013 EXERCÍCIO 2014 

BRASIL 

UF MA 30 30 

SAO LUIS - MA 5 5 

PINHEIRO - MA 1 1 

BURITICUPU -  MA 1 1 

BARRA DO CORDA - MA 1 1 

BARREIRINHAS  - MA 1 1 

ZE DOCA  - MA 2 2 

SANTA INES  - MA 2 2 

S.JOAO DOS PATOS  - MA 1 1 

ALCANTARA  - MA 1 1 

CODO  - MA 1 1 

IMPERATRIZ  - MA 1 1 

ACAILANDIA  - MA 1 1 

S.R.MANGABEIRAS  - MA 1 1 

BACABAL  - MA 1 1 

CAXIAS  - MA 1 1 

TIMON  - MA 1 1 

COELHO NETO - MA 1 1 

GRAJAÚ  - MA 1 1 

ARAIOSES 1 1 

  ITAPECURU MIRIM 1 1 

  PEDREIRAS 1 1 

  SÃO JOSE RIBAMAR 1 1 

  VIANA 1 1 

  PRESIDENTE DUTRA 1 1 

  ROSARIO 0 0 

  PORTO FRANCO 0 0 

  CAROLINA 0 0 

Subtotal Brasil 30 30 

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 30 30 

Fonte: PROPLAD 2015 

 
 
 
8.2.2 Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel funcional 
 
 O Quadro A.8.2.2.1 a seguir, denominado Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto 
Imóvel funcional, está organizado de forma a contemplar os atributos e características dos imóveis 
de uso especial de propriedade da União, assim como as despesas com manutenção incorridas em 
2014, para 24 (vinte e quatro) imóveis registrados no SPU. 
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Quadro30A.8.2.2.1-IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ, 
EXCETO IMÓVEL FUNCIONAL. 

UG RIP Regime 
Estado de 
Conservaçã
o 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor Histórico 
Data da 
Avaliação 

Valor 
Reavaliado 

Com 
Reformas 

Com 
Manuten
ção 

158128 0921.00757.500-9 13 4 6.800.000,00       

158128 0921.00687.500-9 12 3 243.261,54       

158276 0921.00391.500-0 13 33 7.985.84,13       

158282 0869.00037.500-2 12 3     
7.413.682,5

0 
    

158283 0134.00001.500-9 12 3     
3.439.695,0

7 
    

158284 0731.00084.500-5 12 3 50.000,00       

158286 0921.00553.500-0 13 3 4.179.777,93       

158288 0921.00793.500-5 5 3 1.038,64       

158289 1287.00004.500-8 12 3     
5.937.719,1

8 
    

158290 0957.00022.500-3 12 3     
6.156.582,5

9 
    

158291 0919.00008.500-4 12 3     
5.340.906,3

7 
    

158293 0763.00022.500-5 13 3 100.468,20       

158294 0803.00056.500-3 13 3 1.953,12       

158295 0961.00096.500-5 12 3 24.567,32       

158296 0925.00005.500-2 12 3     
6.176.172,4

0 
    

158297 0723.00031.500-5 12 3     
1.755.567,9

2 
    

158456 0757.00059.500-2 13 3     
7.006.140,6

8 
    

158457 0937.00007.500-7 12 3     
8.501.932,9

8 
    

158128 0765.0003.500-8 12 3 50.000,00         

158128 0889.00065.500-0 12 3 30.993,75         

158128 0861.00014.500-1 12 3 60.000,00         

158128 0807.00010.500-5 12 3 195.994,05         

158128 0949 00005.500-0 12 3 996.146,07         

158128 0717.00004.500-3 12 3 45.605,14         

Total 0,00  0,00  

Fonte: 

Fonte:  SPIUnet, SIAFI gerencial 
2015. 
*Foram considerados os valores empenhados na natureza de despesa 449051 nas UGR’s de cada 
Câmpus. 
 

Regime: 

1 – Aquicultura 12 – Em regularização – Outros 
2 – Arrendamento 13 – Entrega – Adm. Federal Direta 
3 – Cessão – Adm. Federal Indireta 14 – Esbulhado (Invadido) 
4 – Cessão – Outros 15 – Imóvel Funcional (não deve ser objeto do Quadro) 
5 – Cessão – Prefeitura e Estados 16 – Irregular – Cessão 
6 – Cessão Onerosa 17 – Irregular – Entrega 
7 – Comodato 18 – Irregular – Outros 
8 – Disponível para Alienação 20 – Locação para Terceiros 
9 – Em processo de Alienação 21 – Uso em Serviço Público 
10 – Em regularização – Cessão 22 – Usufruto Indígena 
11 – Em regularização – Entrega 23 – Vago para Uso 

 
Estado de Conservação: 

1 – Novo 5 – Reparos Importantes 
2 – Muito Bom 6 – Ruim 
3 – Bom 7 – Muito Ruim (valor residual) 
4 – Regular 8 – Sem Valor 



125 
 

Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União 
 
 O Quadro A.8.2.2.2, não se aplica considerando não haver a cessão de espaço físico em 
imóvel para outra UJ, razão pela qual o referido Quadro foi excluído deste Relatório. 
 
8.2.3 Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ 
 
 Não existem imóveis funcionais sob a gestão do IFMA, razão pela qual o Quadro A.8.2.3 - 
discriminação de Imóveis Funcionais sob Responsabilidade da UJ foi excluído deste Relatório. 
 
 
 
8.2.4 Análise Crítica: 
 
I - Atualmente, o Instituto Federal do Maranhão - IFMA possui 41 (quarenta e um) imóveis, 
conforme discriminado no Quadro A.8.2.2.1 e no Quadro A.8.2.2.2, distribuídos para promover o 
funcionamento dos Campi, Núcleos avançados e da Reitoria para o exercício de 2014. Desses, 24 
(vinte e quatro) imóveis foram doados ou comprados, tendo como o proprietário oficial o Instituto,  
já os demais imóveis foram disponibilizados através de cessões ou locados de terceiros.  
 
II – No total de 4 (quatro) imóveis aguardando a regularização através de principalmente da 
Superintendência do Patrimônio da União no Maranhão em que a União é a proprietária oficial, 
estando pendentes de regularização no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da 
União - SPIUnet, pois não foram transferidos para as Unidades Gestoras do IFMA ou ainda não 
foram cadastrados no referido sistema.  
 
III - A instituição já tem constituído procedimentos com finalidade de gestão, com a implantação 
do modulo de controle de imóveis no sistema integrado Administração no IFMA, podendo a 
questão das despesas com manutenção ser sistematizados e consolidados dos custos com 
manutenção por imóveis, informações para que sejam gerados relatórios, sendo este problema seja 
sanado nos próximos exercícios. 
 
 
 
8.3 Bens Imóveis Locados de Terceiros 
 
 
 O Quadro A.8.3 a seguir, denominado Distribuição Espacial de Bens Imóveis de Uso 
Especial Locados de Terceiros, está organizado de modo a permitir a identificação do quantitativo 
de imóveis que estavam locados de terceiros pela UJ no final dos exercícios de 2014 e 2013, 
contemplando a localização geográfica dos bens locados no Brasil e no exterior.  
 
Quadro31A.8.3 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE 
TERCEIROS 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS 
LOCADOS DE TERCEIROS 
DELA UJ 

EXERCÍCIO 
2014 

EXERCÍCIO 
2013 

BRASIL UF MA 6 5 

  SAO LUIS - MA 3 3 

  BARRA DO CORDA - MA 1 1 

  ALCANTARA  - MA 2 1 

Subtotal Brasil 6 5 

EXTERIOR PAÍS 1 0 0 
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  cidade 1 
 0 

0  

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 6 5 

Fonte: PROPLAD, SIAFI gerencial 2015 
 
8.3.1 Análise Crítica: 
 
 O IFMA possui 6 (seis) imóveis locados de terceiros em 3 municípios, distribuídos 
conforme o Quadro A.8.3, sendo que 2(dois) imóveis que aloca setores sistêmicos da Reitoria e 
2(dois) em com outras situações. Um outro imóvel corresponde a sede provisória da Reitoria. 
 
 A Tabela 18 mostrada abaixo trás a discriminação dos bens imóveis de propriedade da união 
sob responsabilidade do IFMA, que estão em processo de obtenção de documentação ou 
pendentes de regularização 
 
Tabela 18 - Discriminação dos bens imóveis de propriedade da união sob responsabilidade 
da UJ, que estão em processo de obtenção de documentação ou pendentes de regularização 

 UG CAMPUS 
SITUAÇÃO DE 
REGIME 

 ORIGEM  OBSERVAÇÃO 

158296 
INST.FED.DO 
MARANHAO/CAMPUS 
S.R.MANGABEIRAS 

11 

Outra fazenda, 
que foi 
adquirido. 
Aguardando a 
documentação 

Não lançado. Aguardando 
a documentação do terreno 

158289 
INST.FED.DO 
MARANHAO/CAMPUS ZE DOCA – 
CVTJOSIAS 

12   
Processo de cessão em 
tramitação no SPU 

158290 
INST.FED.DO 
MARANHAO/CAMPUS SANTA 
INES/DNIT 

12 
Área da União 
SPU  - DNIT 

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

158285 
INST.FED.DO 
MARANHAO/CAMPUS 
BARREIRINHAS 

10 
Área da União 
SPU -  INCRA 

Não lançado. Processo de 
cessão em tramitação no 
INCRA 

158292 
INST.FED.DO 
MARANHAO/CAMPUS 
ALCANTARA 

12 
  Cedido 
 

Não lançado. Aguardando 
a documentação do terreno 

158128 
INST.FED.DO 
MARANHAO/UNIDADE 
ITAPIRACÓ – REITORIA 

5 
 Área de reserva 
ambiental – 
Cessão e uso 

Não lançado. Processo de 
cessão em tramitação no 
SEMA/Governo do Estado 
do Mranhão 

158128 
INST.FED.DO 
MARANHAO/CAMPUS GRAJAÚ 

12 

Próprio em 
doação 
CAMPUS DA 
EXPANSÃO III 

não lançado - Rever a 
documentação do terreno 

158128 
INST.FED.DO 
MARANHAO/CAMPUS 
PRESIDENTE DUTRA 

12 

Área da União 
SPU - 
Eletronorte  
CAMPUS DA 
EXPANSÃO III 

não lançado - Rever a 
documentação do terreno 

 158128 
INST.FED.DO 
MARANHAO/CAMPUS CAROLINA 

10 
CAMPUS 
AVANÇADOS - 
EXPANÇÃO III 

Não lançado. Aguardando 
a documentação do terreno 

 158128 
INST.FED.DO 
MARANHAO/CAMPUS ROSARIO 

10 
CAMPUS 
AVANÇADOS - 
EXPANÇÃO III 

Não lançado. Aguardando 
a documentação do terreno 

 158128 
INST.FED.DO 
MARANHAO/CAMPUS PORTO 
FRANCO 

10 
CAMPUS 
AVANÇADOS - 
EXPANÇÃO III 

Não lançado. Aguardando 
a documentação do terreno 

Fonte: PROPLAD/DAPL, 2015. 
 
 Os imóveis que se encontram descritos no Quadro A.8.2.2.2, são referentes aos imóveis sem 
RIP, em processo de regularização e obtenção da documentação legal (certidão de terreno, termo 
de doação, transferência do SPU, etc), para posterior cadastramento no sistema.  
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9. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 Este capítulo apresenta a descrição dos principais sistemas computacionais do IFMA, 
evidenciando-se suas principais funcionalidades, todas as demandas já levantadas acerca da 
necessidade de desenvolvimento de novos sistemas, bem como dados referentes a contratos 
concernentes à tecnologia da informação. 
 
9.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI) 
 
 A Diretoria de Gestão de TI do IFMA, desenvolveu e mantém diversos sistemas de 
informação de caráter basilar, voltados para melhoria dos processos, com reflexos positivos sobre 
toda instituição. Dentre os que estão diretamente relacionados aos macroprocessos finalísticos e 
objetivos estratégicos destacam-se: 
 

� SUAP – Sistema Unificado de Administração Pública 
Composto de vários módulos. Tem como função dar apoio às atividades administrativas 
tais como: Controle de Protocolo, Almoxarifado, Patrimônio, Chaves, Recursos Humanos, 
Ouvidoria, Reserva de Salas, Frota, Estacionamento, Visitantes, Contratos, Compras, 
Convênios, Comunicação Social, Atividades Estudantis, Planejamento e Gestão. E 
futuramente também atividades acadêmicas. 

 
� Sistema Gerenciador de Seletivos e Concursos 

O sistema tem como função gerenciar todas as etapas de um processo seletivo. É utilizado 
para concursos e seletivos de alunos gerenciados pelo IFMA. 

 
� Q- Acadêmico - Sistema de |Gerenciamento Acadêmico 

Tem como função gerenciar todas as atividades acadêmicas dos Campi do IFMA, tais 
como as matrículas, lançamento e acompanhamento de notas, dentre outras. 

 
� Gercon 

Tem como função o cadastro de editais de Licitações e de Concursos e Seletivos do IFMA 
para disponibilização no Portal do IFMA. 

 
� BolsaAlimentação 

Sistema de Bolsa Alimentação utilizado pelo Câmpus Monte Castelo. Tem como função 
cadastrar os alunos habilitados para receber o auxílio e realizar a gerência e 
acompanhamento da utilização do benefício. 

 
� SET 

Sistema de extração de dados dos alunos no formato a ser enviado para o SET. Tem como 
função a geração do arquivo para fins de geração de carteira de estudante. 

 
� Sophia 

Sistema de Biblioteca utilizado por alguns Câmpi (Monte Castelo, Centro Histórico e 
Maracanã).  Tem como função gerenciar o acervo e os empréstimos de livros das 
bibliotecas dos Câmpus. 

 
� Sapro – Sistema de Avaliação de Projetos de Pesquisa 

Tem como função a gerência das inscrições dos bolsistas, orientadores e orientandos e a o 
cadastro e avaliação de projetos de pesquisa. 

 
 Algumas demandas de novos sistemas já foram identificadas e serão inseridas no Projeto 
SUAP. Dentre estas demandas destacam-se: 

• Reformulação do Módulo de Compras do SUAP; 
• Melhorias do Módulo de Ouvidoria do SUAP; 
• Melhorias dos relatórios de depreciação do Módulo de Patrimônio do SUAP; 
• Melhorias do Módulo de Gestão (Indicadores); 
• Novo Módulo para Gestão de Imóveis; 
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• Implantação do Módulo Educacionl (EDU) do SUAP; 
• Migração do Gercon para o SUAP; 
• Migração do SET para o SUAP; 
• Adaptação do sistema SGC obtido com a IFRN para substituição do atual sistema de 

seletivo; 
• Outros ajustes do SUAP. 

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

 
 

Quadro32A.9.1 – CONTRATOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM 2014. 

Nº do 
Contrato 

Objeto Vigência 
Fornecedores 

Custo  
Valores 

Desembolsad
os 2014 

CNPJ Denominação 

09/2011 
Serviço de Suporte 

Acadêmico denominado 
Q-Acadêmico 

31/05/2015 
00859695/00

01-61 

FRJ 
INFORMÁTICA 

LTDA 

 
152.261,64 

 

 
149.593,32 

 

12/2011 
Comunicação móvel 

Corporativa 
30/06/2015 

12898944/00
01-07 

CONSÓRCIO 
CLARO 

AMERICEL 

94.407,55 

 

156.124,27 

 

14/2011 Suporte do SOFIA 31/12/2014 
69.112.514/0

001-35 
PRIMASOFT 21.723,12 2.553,52 

01/2012 
Locação de Maq. 

Copiadoras 
03/05/2016 

05.791.610/0
001-74 

ADVEN COM. 
LOC. E 

SERVIÇOS  
2.200.021,20 1.421.229,45 

02/2013 Internet 31/01/2016 
33000118/00

01-79 
TELEMAR 

NORTE LESTE 
2.747.884,56 387.789,53 

07/2013 Lousa Interativa 26/09/2014 
05791610/00

01-74 

ADVEN 
COMÉRCIO 
LOCAÇÃO E 

SERVIÇO 

4.830.110,00 2.230.413,50 

* Desembolsados pela Reitoria (UG: 158128) 
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10. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

 
 Este capítulo tem como finalidade apresentar a gestão do uso dos recursos renováveis e 
sustentabilidade ambiental pelo Instituto Federal do Maranhão, evidenciando o nível de adesão da 
instituição a práticas que convergem para a sustentabilidade ambiental, mormente no que diz 
respeito a licitações sustentáveis. 
 
10.1 Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental 
 
 O Quadro A.10.1 a seguir, denominado Gestão Ambiental, está organizado de forma a se 
obter um panorama geral sobre a adesão da instituição a práticas que convergem para a 
sustentabilidade ambiental, mormente no que diz respeito a licitações sustentáveis. 

 
Quadro33A.10.1-ASPECTOS DA GESTÃO AMBIENTAL. 

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis 
Avaliação 

Sim Não 

1.  Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?  X 

2.  
Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 
destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 
5.940/2006? 

 X 

3.  
As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros 
estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012?  X  

4.  
 A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do 
Decreto 7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8. 

 X 

5.  
A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 
12 de novembro de 2012? 

 X 

6.  
O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a 
todos os tópicos nele estabelecidos?  X 

7.  

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 
10/2012)?  X 

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.  

8.  

Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são 
publicados semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas 
alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 
10/2012)? 

 X 

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados.  

Considerações Gerais 
O PLS encontra-se em fase de implantação. 
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11. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE 

 
 Este capítulo visa dar conhecimento das providências adotadas pela UJ para cumprimento 
das determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU ou das recomendações 
apresentadas em relatórios de auditoria do órgão de controle interno (OCI) ou da unidade de 
controle interno. 
 
11.1 Tratamento de Deliberações Exaradas em Acórdão do TCU 
 
11.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 
 
Quadro34A.11.1.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 244 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 031.045/2011-1 2544/2013 - Plenário  9.2 DE 
Ofício nº 0422/2014-TCU-

SECEX-MA 
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
MARANHÃO 

100921 

Descrição da Deliberação 
Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA que, 
no prazo de 90 (noventa) dias: 
 

9.2.1. Adote providências com vistas a promover a regularização da situação de todos os 
servidores em relação aos quais tenha se verificado o pagamento indevido de gratificação de 
dedicação exclusiva, em especial daqueles relacionados na peça 665 (subitem 3.2 do Relatório 
de Auditoria da Secex/MA, transcrito no Relatório que embasa este Acórdão), com o intuito de 
assegurar a observância da legislação vigente que regula a matéria, em especial do comando 
contido no art. 20 da Lei 12.772/2012; 
 
9.2.2. Efetue levantamento do montante indevidamente recebido a título de dedicação exclusiva 
pelos docentes que se enquadram na situação de que trata o subitem 9.2.1 deste Acórdão, desde a 
data inicial da situação irregular até a de eventual alteração do regime de trabalho, assegurando-
se aos mesmos o direito ao contraditório e à ampla defesa, com o objetivo de obter a devida 
reposição aos cofres públicos dos respectivos valores, por meio da sistemática estabelecida no 
art. 46 da Lei nº 8.112/90 e alterações posteriores; 
 
9.2.3. Adote medidas no sentido de instaurar o devido processo legal de que trata o art. 133 da 
Lei 8.112/1990 (opção), com o objetivo de promover a regularização da acumulação ilícita dos 
cargos pelos servidores especificados nas peças 668 e 671 destes autos e de outros que se 
encontrem nessa situação (subitem 3.3 do Relatório de Auditoria da Secex/MA), tendo em vista 
os indícios de enquadramento na hipótese de exercício simultâneo de atividades inerentes a dois 
ou mais vínculos; 
 
9.2.4. Verifique a compatibilidade de horários e se não há prejuízo às atividades exercidas em 
cada um dos cargos acumulados pelos servidores relacionados nas peças 673 e 676 (subitem 3.4 
do Relatório de Auditoria), uma vez que os mesmos exercem jornada semanal superior a 60 
horas; 
 
9.2.5. Aplique aos servidores de que trata o subitem 9.2.4. anterior, se houver incompatibilidade 
de horários ou quando se verificar prejuízo para as atividades exercidas, o procedimento 
especificado no comando contido no art. 133 da Lei nº 8.112/1990; 
9.2.6.   Na hipótese de se concluir pela licitude da acumulação por servidores de que trata o 
subitem 9.2.4 deste Acórdão, deverá a decisão sobre cada caso ser devidamente fundamentada, 
com anexação ao respectivo processo da documentação comprobatória e indicação expressa do 
responsável pela medida adotada; 

9.2.7. Apure, no caso dos servidores nominados nas peças 678 e 681 (subitem 3.5 do Relatório 
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de Auditoria), a carga horária laboral efetivamente exercida pelo servidor, tendo em vista os 
indícios de incompatibilidade parcial de jornada de exercício de cargos, empregos ou funções e 
instaure, quando devido, processo visando a restituição dos valores referentes às horas não 
trabalhadas em decorrência de acumulação sem compatibilidade de horários, assegurando-se aos 
mesmos o direito ao contraditório e à ampla defesa, com o objetivo de obter a devida reposição 
aos cofres públicos dos respectivos valores, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.112/90 e alterações 
posteriores; 
 
9.2.8. Junte, nos casos em que isso não se fez comprovado na pasta funcional ou em outro 
repositório formal relativo a cada servidor, comprovante de publicação do ato exoneratório na 
imprensa oficial do organismo federativo competente ou, se o vínculo for de natureza privada, a 
cópia da CTPS anotada e/ou do termo de rescisão do contrato de trabalho, com a finalidade de 
atestar a inexistência de ocorrências da mesma natureza que as apontadas nos subitens 3.2, 3.3 e 
3.4 do Relatório de Auditoria da Secex/MA; 
 
9.2.9. Comunique, se algum agente público porventura foi exonerado desta instituição em razão 
de posse em outro cargo inacumulável da Administração Pública Federal, ao órgão ou entidade 
para qual migrou o servidor eventuais medidas administrativas a serem adotadas com o intuito 
de sanear pendências porventura existentes (subitens 3.2 a 3.5 do Relatório da equipe de 
auditoria). 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/Diretoria de Cadastro e Legislação de 
Pessoal  

Síntese da Providência Adotada 
A partir do recebimento do Ofício nº 0422/2014-TCU-SECEX-MA, ocorrido em março de 2014, 
iniciou-se os trabalhos para atendimento das determinações contidas no acórdão n.2544/2013, 
dos quais se destaca: a) abertura de processos administrativos individuais; b) análise de cada 
caso, de forma individualizada; c) cruzamentos das informações constantes no processo de 
auditoria com dados obtidos através de novas circularizações feitas aos órgãos envolvidos e 
consultas aos  dados da RAIS 2012 / 2013 e CNESWEB; d) notificações aos servidores que 
ainda encontravam-se em situação irregular; e) para os servidores já com situação regular foi 
providenciado ato declaratório de regularidade documento anexado ao dossiê funcional de cada 
servidor;  g) para os servidores com regime de dedicação exclusiva que já apresentavam 
regularidade  foi providenciado o cálculo dos valores a serem ressarcidos ao erário; h) 
posteriormente foi encaminhado ofícios com os resultados obtidos tanto para o Tribunal de 
Contas da União quanto para o Ministério Público da União e a Controladoria Geral União.        

Síntese dos Resultados Obtidos 
Implementação de melhorias nos procedimentos do sistema de controles internos da área de 
gestão pessoas 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Repetência dos nomes de servidores em várias listagens, fatores que ocasionaram retrabalhos e 
demora na condensação das informações, inclusão de nomes de servidores nas listagens que já se 
encontravam com a situação regular na ocasião da auditoria.           

 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

02 032.980/2012‐4 AC‐0251‐02/14‐2 9.3 DE Ofício-TCU-SEFIP 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

MARANHÃO 
100921 

Descrição da Deliberação 
 
9.3. Com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Instituto 
Federal do Maranhão que: 
 
9.3.2. No prazo de 30(trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal 
documentos comprobatórios de que as interessadas, cujo ato foi impugnado, estão cientes deste 
julgamento, alertando‐as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais 
recursos junto ao TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso 
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os recursos não sejam providos. 
 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/Diretoria de Cadastro e Legislação de 
Pessoal  

Síntese da Providência Adotada 

Primeiramente, foi encaminhada notificação as pensionistas e posteriormente encaminhado 
ofício ao TCU. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Após as notificações houve interposição de recurso junto ao TCU com efeito suspensivo e ainda 
Ação Judicial com antecipação de tutela. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Em razão dos recursos pelas interessadas, não possível à implementação das determinações.              

 
 
11.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 
 

 
Quadro35A.11.1.2 – SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE 
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO. 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 244 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 032.980/2012‐4 AC‐0251‐02/14‐2 9.3 DE Ofício-TCU-SEFIP 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO.    
 

100921 
 

Descrição da Deliberação 

9.3. Com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Instituto 
Federal do Maranhão que: 

9.3.1. Faça cessar todo e qualquer pagamento relativo à pensão instituída por Juarez 
Mota Bastos (004.366.903‐49), no prazo máximo de 15(quinze) dias, contados da 
ciência desta decisão, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data 
pelo responsável; 
 
9.3.3. Recalcule, no prazo de 15(quinze) dias, os valores dos benefícios de pensão 
civil instituídos por Juarez Mota Bastos, aplicando a sistemática estabelecida no art. 
40, §§ 7º e 8º, da CF/88, com a redação dada pela EC 41/2003, c/c os arts. 2º e 15 
da Lei 10.887/2004, e emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, 
submetendo‐o a nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, 
também do Regimento; 
 
9.3.4. Promova o acompanhamento do Mandado de Segurança, Processo nº 
2002.37.00.003413‐5, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais 
do Maranhão (SINDISEP‐MA), originária da Justiça Federal, Seção Judiciária do 
Maranhão, 3ª Vara, e, em caso de desconstituição da decisão judicial, adote as 
providências necessárias à obtenção do ressarcimento dos valores indevidamente 
percebidos, na rubrica de código 10289, denominada "DECISAO JUDICIAL N 
TRANS JUG APO", em razão da sua inclusão na base de cálculo do benefício 
pensional, observando o disposto no art. 46 da Lei 8.112/90, e recalcule e 
respectivo benefício sem a referida rubrica; 
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Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/Diretoria de Cadastro e Legislação de 
Pessoal  

Justificativa para o seu não Cumprimento:  

Após as notificações houve interposição de recurso junto ao TCU com efeito suspensivo e ainda 
Ação Judicial com antecipação de tutela. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

Em razão dos recursos pelas interessadas, não possível à implementação das determinações. 

 
 
11.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI) 
 
11.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício 
 

 
Quadro36A.11.2.1-RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE 
CONTROLE INTERNO. 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO           244 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 201407321 2. Gestão Patrimonial Ofício n.19185/2014-CGU-MA 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO.  100921 

Descrição da Recomendação 

Ultimar os procedimentos para proceder à devida (re) avaliação dos imóveis da Unidade, especialmente em relação 
àqueles cuja última data de avaliação seja superior a 2 (dois) anos, conforme informação constante do SPIUnet. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-Reitoria de Planejamento e Administração/Diretoria de administração/Departamento 
Patrimonial 100921 

Síntese da Providência Adotada 

Foi procedida a reavaliação dos imóveis registrados no SPIUnet e os valores correspondentes estão devidamente 
registrados tanto no SPIUnet como na Contabilidade do IFMA. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Conformidade entre os registros do SPIUnet e da Contabilidade. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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Implementação de procedimentos de controle interno do tipo conciliação e verificação na área patrimonial.  
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 201407321 4. Controle da Gestão  Ofício n.19185/2014-CGU-MA 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO.  100921 

Descrição da Recomendação 
 Ultimar os procedimentos necessários ao cumprimento integral das determinações 

feitas Tribunal de Contas por meio do Acórdão n. 2544/2013-TCU-Plenário  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/Diretoria de Cadastro e Legislação de Pessoal 100921 

Síntese da Providência Adotada 

 A partir do recebimento do Ofício nº 0422/2014-TCU-SECEX-MA, ocorrido em 
março de 2014, iniciou-se os trabalhos para atendimento das determinações contidas no acórdão 
n.2544/2013, dos quais destaca-se: a) abertura de processos administrativos individuais; b) 
análise de cada caso, de forma individualizada; c) cruzamentos das informações constantes no 
processo de auditoria com dados obtidos através de novas circularizações feitas aos órgãos 
envolvidos e consultas aos  dados da RAIS 2012 / 2013 e CNESWEB; d) notificações aos 
servidores que ainda encontravam-se em situação irregular; e) para os servidores já com situação 
regular foi providenciado ato declaratório de regularidade documento anexado ao dossiê 
funcional de cada servidor;  g) para os servidores com regime de dedicação exclusiva que já 
apresentavam regularidade  foi providenciado o cálculo dos valores a serem ressarcidos ao 
erário; h) posteriormente foi encaminhado ofícios com os resultados obtidos tanto para o 
Tribunal de Contas da União quanto para o Ministério Público da União e a Controladoria Geral 
União.        

Síntese dos Resultados Obtidos 
 Implementação de melhorias nos procedimentos do sistema de controles internos 

da área de gestão pessoas 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 Repetência dos nomes de servidores em várias listagens, fatores que ocasionaram 
retrabalhos e demora na condensação das informações, inclusão de nomes de servidores nas 
listagens que já se encontravam com a situação regular na ocasião da auditoria.           

 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

03 201407321 4. Controle da Gestão  Ofício n.19185/2014-CGU-MA 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO.  100921 

Descrição da Recomendação 
 Editar normativo interno que regulamente formalmente o procedimento acerca do atendimento 
das determinações do Órgão.  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/Diretoria de Cadastro e Legislação de Pessoal 100921 

Síntese da Providência Adotada 
 O Regimento Geral do IFMA prevê que a responsabilidade pela implementação das determinações do Tribunal de 
Contas da União é  Diretoria de Cadastro e Legislação de Pessoal, para o caso concreto.  

Síntese dos Resultados Obtidos 
Aperfeiçoamento nas definições das atribuições e responsabilidades de cada setor envolvidas nas atividades do 
IFMA 
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

  Melhoria dos procedimentos de controle interno 

 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

04 201407321 4.  Auditoria Interna Ofício n.19185/2014-CGU-MA 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO.  100921 

Descrição da Recomendação 

1. Adotar providências junto aos Órgãos internos e externos ao IFMA com vistas a estruturar a Unidade de 
Auditoria Interna com quantidade de pessoal adequado ao bom desempenho de suas atribuições 
regimentais; 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 100921 

Síntese da Providência Adotada 
Objetivando estruturar a Unidade de Auditoria Interna, no tocante ao quadro de pessoal, foi realizado concurso 
público para o cargo efetivo de Auditor.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Nomeação de cinco (05) novos auditores. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

Fortalecimento das ações de controle. 

 
 
11.2.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 
 

 
Quadro37A.11.2.2 -SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 244 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 201407321 4. Auditoria Interna  Ofício n.19185/2014-CGU-MA 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO.   100921 

Descrição da Recomendação 

1.  Quando da apresentação do próximo processo de prestação de contas anual, conceder tempo hábil à 
Unidade de Auditoria Interna (pelo menos três dias úteis) de modo a permitir que a mesma cumpra o 
normativo do TCU que exige a Auditoria se manifeste sobre a regularidade do processo de contas em todas 
as suas peças e conteúdos.   

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

     Pró-Reitoria de Planejamento e Administração  

Justificativa para o seu não Cumprimento 

      A recomendação não  foi implementada em virtude da Decisão Normativa n. 140/2014-TCU.   
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
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11.3 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93 
 
 Esse item não se aplica ao IFMA, razão pela qual os subitens 11.3.1(Situação do 
Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93) e 11.3.2(Situação do Cumprimento das 
Obrigações) foram excluídos do Relatório de Gestão, juntamente com o Quadro A.11.3. 
 
11.4 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário 
 
 Esse item não se aplica ao IFMA, razão pela qual foi excluído do Relatório de Gestão, 
juntamente com o Quadro A.11.4. 
 
11.5 Alimentação SIASG e SICONV 
 

 
Quadro38A.11.5 – DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV. 
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12. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 
 Este capítulo, concernente a informações contábeis, descreve que medidas foram tomadas 
para adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público e reproduz a Declaração do Contador atestando a conformidade das 
demonstrações contábeis e a Declaração com Ressalva. O item 12.5 (Demonstrações Contábeis e 
Notas Explicativas Previstas na Lei no 4.320/1964 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução 
CFC no 1.133/2008), não se aplica ao IFMA, uma vez que a instituição executa todos os seus 
lançamentos contábeis, orçamentários e financeiros no Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal – SIAFI. O item 12.6 (Demonstrações Contábeis e Notas 
Explicativas Exigidas pela Lei no 6.404/1976), também não se aplica ao IFMA, considerando que 
a contabilidade do IFMA não é regida pela Lei no 6.404/1976. O item 12.7 (Composição 
Acionária das Empresas Estatais) e seus respectivos subitens e Quadros, foram excluídos do 
Relatório, considerando que o IFMA é uma Autarquia Federal. Por fim, o item 12.8 foi também 
excluído, pois o IFMA não possui nenhuma auditoria independente. 
 
 
12.1 Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 
 
 A instituição já adotou sistema de controle patrimonial e do almoxarifado, o Sistema 
Unificado de Administração Pública (SUAP), mas dada a quantidade de unidades gestoras em 
funcionamento, bem como a quantidade de bens e valores envolvidos, está sendo providenciada a 
alimentação do SUAP e a conferência e ajustes dos saldos e registros no SIAFI, para então 
realizar a registro da depreciação, amortização e exaustão. Em que pese esse ponto, o IFMA tem 
atuado sistemicamente e envidado esforços para aplicar as Normas de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público, e, no que cabe, às NBC T 16.9 e 16.10, tem-se que: 
- os estoques, o ativo imobilizado, os bens incorpóreos, incluindo os gastos adicionais ou 
complementares, têm sido mensurados com base no valor de aquisição, produção ou construção e 
quanto aos direitos, os títulos de créditos e as obrigações são mensurados pelo valor original. 
- Nos casos dos ativos do imobilizado obtidos em doação tem-se adotado o valor patrimonial 
definido nos termos da doação. 
- O método de cálculo da depreciação adotado é o das quotas constantes, que é o utilizado para 
toda a Administração Pública direta, autárquica e fundacional e orientado na Macrofunção do 
SIAFI 020330 (REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL, DEPRECIAÇÃO, 
AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA UNIÃO, SUAS 
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES), expedida pela Secretaria do Tesouro Nacional. 
- A mencionada macrofunção estabelece ainda uma tabela de vida útil para cada uma das contas 
patrimoniais, bem como o valor residual dos bens (páginas 14 a 17), padronizando assim os 
critérios de toda a Administração Pública Federal.  O SUAP está configurado para praticar os 
critérios estabelecidos nessa macrofunção. 
 
12.2 Apuração dos Custos dos Programas e das Unidades Administrativas 
 
 O IFMA está capacitando os seus profissionais para início da implantação do sistema de 
apuração de custos. 
 
12.3 Conformidade Contábil 
 
 A Conformidade Contábil das Unidades Gestoras do IFMA é registrada pelos profissionais 
contábeis de cada unidade, enquanto a Conformidade Contábil de órgão é registrada pela 
Contabilidade (CCONT) da Reitoria. As unidades gestoras que estão operando sem contador ou 
técnicos em Contabilidade tiveram os registros de Conformidade Contábil realizados pela 
Reitoria. 
 Até meados de 2014 a sistemática da Conformidade Contábil funcionava da seguinte forma: 
- os profissionais contábeis de cada unidade gestora registravam a Conformidade de Gestão e os 
contadores da Reitoria registrava a Conformidade Contábil de todas as unidades. No entanto, 
fundamentada na Macrofunção do SIAFI 020314 e no Ofício Circular nº 22 SPO/MEC de Julho 
de 2014, a CCONT-Reitoria formulou orientação para que fosse respeitada a separação das 
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atribuições de forma que se preservasse em figuras distintas o responsável pela Conformidade 
Contábil, o Conformista de Gestão e a pessoa responsável pela emissão dos documentos no 
SIAFI. 
Quanto às restrições contábeis mais registradas durante om exercício de 2014, tem-se: 

• 315 FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO, pelo não registro da 
Conformidade Gestão pela unidade gestora; 

• 642 FALTA/EVOLUCAO INCOMPATIVEL DEP.AT.IMOBILIZ., devido a não 
implementação do sistema patrimonial que permitisse o cálculo da depreciação e 
consequentemente o seu registro pelos setores de Contabilidade, mas que está sendo objeto 
de um trabalho intensivo da Coordenadoria de Contabilidade da Reitoria e Departamento 
de Logística, Patrimônio e Almoxarifado para que a depreciação seja registrada antes de 
Julho de 2015; 

• 302 FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMA E RMB, registrada quando o 
saldo das contas de estoque no SIAFI não conferem com saldo das contas de estoque do 
SUAP. Este módulo de acompanhamento já estava em operação para todas as unidades 
durante 2014, mas a maioria das unidades não se adequaram. Tem sido também objeto de 
orientações da CCONT Reitoria e Departamento de Logística, Patrimônio e Almoxarifado.  

 
12.4 Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis 
 Este subtítulo evidencia a responsabilidade do Contador quanto ao registro, análise e 
elaboração das demonstrações contábeis da UJ. 
 
12.4.2 Declaração com Ressalva 
 

Quadro39A.12.4.2- DECLARAÇÃO DO CONTADOR COM RESSALVAS SOBRE A FIDEDIGNIDADE DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
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12.5 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Previstas na Lei no 4.320/1964 e pela 
NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC no 1.133/2008 
 

Tal situação não se aplica ao IFMA, uma vez que a instituição executa todos os seus 
lançamentos contábeis, orçamentários e financeiros no Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal – SIAFI. 
 
 
1 
12.5 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Previstas na Lei no 4.320/1964 e pela 
NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC no 1.133/2008 
 

Tal situação não se aplica ao IFMA, uma vez que a instituição executa todos os seus 
lançamentos contábeis, orçamentários e financeiros no Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal – SIAFI. 
 
 
12.6 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Exigidas pela Lei no 6.404/1976 
 
 Considerando que a contabilidade do IFMA não é regida pela Lei  no 6.404/1976, tal item 
não se aplica a UJ. 
 
12.7 Composição Acionária das Empresas Estatais 
 
 Considerando que o IFMA é uma Autarquia Federal, o subtítulo 12.7, com seus respectivos 
subitens e Quadros foram excluídos do Relatório. 
 
12.8 Relatório de Auditoria Independente 
 
 O IFMA não possui nenhuma auditoria independente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

13. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

 
 Este capítulo destaca outras informações sobre a gestão do IFMA, consideradas relevantes, 
as quais estão relacionadas aos principais avanços obtidos pela Instituição, no exercício 2014. 
 
13.1 Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ 
 
 Os principais avanços obtidos pela IFMA, no exercício 2014, ocorreram notadamente no 
contexto da expansão e interiorização, provocando significativo aumento no número de matrículas 
em todos os cursos, em seus níveis e modalidades, principalmente em função da autorização de 
funcionamento de dois novos Campi da Expansão – Fase III, nos municípios de São José de 
Ribamar e Viana, da autorização de funcionamento de três Campus Avançados, nos municípios de 
Porto Franco, Carolina e Rosário, além do funcionamento pleno de três Campi da Expansão – 
Fase III, nos municípios de Grajaú, Coelho Neto e Pedreiras, autorizados a funcionar no final do 
ano de 2013. 
 No que tange ao ensino a distância, a instituição teve aumento significativo na oferta de 
cursos e, consequentemente matrículas, por meio da Rede Escola Técnica do Brasil (Rede E-Tec 
Brasil), atualmente com 23 polos do IFMA no estado do Maranhão e 3977 alunos matriculados, e 
do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), atualmente com 10 polos do IFMA no estado 
do Maranhão e 321 alunos matriculados, totalizado 4298 alunos matriculados na modalidade à 
distância, conforme demonstra a Tabela 19 abaixo. 
 
Tabela 19 - Demonstrativo de Matrículas na Modalidade à Distância no IFMA 

 
EAD 

 

 
CURSOS 

QUANTITATIVO 
DE ALUNOS 

MATRICULADOS 
 
 
 
 
 
REDE E-TEC 
23 Polos 

Curso Técnico em Serviços Públicos 1040 alunos 
Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 273 alunos 
Curso Técnico em Segurança do Trabalho  311 alunos 
Curso Técnico em Infraestrutura Escolar 47 alunos 
Curso Técnico em Secretaria Escolar 200 alunos 
Curso Técnico em Alimentação Escolar 118 alunos 
Curso Técnico em Multimeios Didáticos 90 alunos 
Especialização em PROEJA 198 alunos 
Curso Técnico em Agropecuária 850 alunos 
Curso Técnico em Agropecuária PROEJA 850 alunos 

 
UAB 
10 Polos 

Licenciatura em Química 270 alunos 
Licenciatura em Informática 51 alunos 

TOTAL  4298 alunos 
Fonte: Diretoria de Educação a Distância (DEAD) do IFMA/REITORIA 
 
 A instituição encampou ainda o Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego), com dois programas: o Bolsa Formação e o Mulheres Mil. Também teve crescimento 
considerável na formação de professores, com grande impacto na qualificação de profissionais 
para absorção pelo mundo do trabalho. 
 Merece ainda destaque a política de inclusão social de estudantes de baixa renda por meio 
de cotas nos processos seletivos e do acesso aos diversos programas institucionais de assistência 
ao estudante, para cujo desenvolvimento vem sendo alocados crescentes recursos orçamentários e 
cujos resultados podem se verificar pelo êxitos dos estudantes do IFMA nas várias olimpíadas do 
conhecimento, exames vestibulares e processos seletivos para ingresso em níveis superiores da 
educação. Como exemplo podemos citar que o Instituto Federal Maranhão foi contemplado na 10ª 
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP 2014 com duas medalhas de 
bronze e 56 menções honrosas, concedidas a alunos de nove Campi. Ao todo, 18.187.971 
estudantes de 46.712 escolas, localizadas em 5.533 municípios (99.41 % do total) se inscreveram 
para a competição em 2014. 
 Merece também destaque as parceiras nacionais e internacionais que o IFMA vem mantendo 
de forma a garantir seus programas e projetos no tripé ensino, pesquisa e extensão, conforme 
mostra a Tabela 20 abaixo: 
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Tabela 20 – Principais parceiros externos do IFMA. 
ACORDOS SEM INTERVENIÊNCIA 

NO BRASIL 
 

NOME DO PARCEIRO OBJETO DA PARCERIA 
Via Mundo Intercâmbio e Turismo Ltda. Intercâmbio de alunos do exterior 
ABIPE/IAESTE Intercâmbio Profissional e Estudantil 

Brasil-Exterior e Exterior-Brasil 
FAPEMA Apoio ao Programa CsF 
UNIVERSIA/CONIF/SANTANDER Cooperação Técnica Nacional e 

Internacional e Ensino a Distância 
CAPES/CNPq Adesão ao Programa Ciência sem 

Fronteiras - PCsF 
MASTERTEST – Certificação 
Internacional 

Adesão como Centro Aplicador do teste 
de proficiência em língua inglesa TOEFL 
ITP 

COM O EXTERIOR 
 

CANADÁ 
Cégep Régional de Lanaudière Acordo geral de colaboração: mobilidade 

internacional, intercâmbio acadêmico, 
projetos de pesquisa conjunta e de 
desenvolvimento pedagógico 

Red River College Intercâmbio de alunos e professores 
pesquisadores, projetos de pesquisa 
conjunta, intercâmbio científico, cultural e 
de publicações acadêmicas 

Institut de technologie agroalimentaire-
ITA 

Intercâmbio de alunos e pesquisadores 

John Abbott College Intercâmbio de alunos e professores 
pesquisadores, projetos de pesquisa 
conjunta, intercâmbio científico, cultural e 
de publicações acadêmicas, programas de 
ensino de línguas para alunos e de 
formação para professores de línguas 

Sault College Intercâmbio acadêmico e cultural através 
de cooperação mútua nas áreas de ensino 
e pesquisa 

Camosun College Memorando de Entendimento (ME): 
Intercâmbio de alunos e professores 
pesquisadores, projetos de pesquisa 
conjunta, intercâmbio científico, cultural e 
de publicações acadêmicas 

New Brunswick College of Craft and 
Design 

Memorando de Entendimento (ME): 
Desenvolvimento de  iniciativas de 
educação técnica e profissional de ensino 
superior, intercâmbio de conhecimentos e 
informações  

FRANÇA 
Université d’Orléans Pesquisa conjunta, intercâmbio de alunos 

e professores  pesquisadores, intercâmbio 
acadêmico e intercâmbio científico, 
cultural e de publicações acadêmicas 

PORTUGAL 
Universidade do Porto - U.Porto Intercâmbio de alunos e professores 

pesquisadores nas áreas do ensino, 
pesquisa, extensão e gestão universitária, 
intercâmbio científico, cultural e de 
publicações acadêmicas 
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Universidade de Aveiro Acordos de mobilidade de alunos e 
servidores para colaboração mútua em 
atividades de pesquisa aplicada, ensino, 
duplo diploma e extensão  
 Acordos bilaterais e multilaterais de 
ccoperação técnica 

Instituto Politécnico do Porto - IPP Convênio de Intercâmbio Científico, 
Cultural e Educacional: pesquisa conjunta 
e programas de Pós-Graduação 

REINO UNIDO 
University of East London Intercâmbio de alunos e professores 

pesquisadores, intercâmbio de pesquisas e 
desenvolvimento de pesquisa conjunta 

ACORDOS COM INTERVENIÊNCIA 
 

Acordo Brasil-México/Agência Brasileira 
de Cooperação (ABC)-Ministério das 
Relações Exteriores/SETEC-MEC 

Acordo de Cooperação Técnica para o 
Projeto:  Apoio ao Fortalecimento da 
Educação Técnica e Profissional do 
México na áreas de Aeronáutica, Energias 
Renováveis, Telecomunicações e 
Educação a Distância 

Memorando de Entendimento (ME) / 
CONIF /  Institutos de Tecnologia da 
Irlanda - IOTI 

Cooperação acadêmica, mobilidade de 
docentes e discentes, fomento à pesquisa 
conjunta 

Memorando de Entendimento (ME) / 
CONIF / Conselho Britânico 

Fortalecimento da língua inglesa: 
capacitação de docentes de língua inglesa, 
projetos específicos de 
mobilidade/intercâmbio acadêmico e 
científico direcionados a docentes e 
discentes, aplicação do teste de 
proficiência em língua inglesa IELTS 

Memorando de Entendimento (ME) / 
CONIF / Associação de Faculdades 
Comunitárias Canadenses (ACCC) / 
SETEC/MEC 

Colaboração e ações conjuntas na área da 
educação profissional, científica e 
tecnológica, intercâmbio de 
conhecimentos e informações, apoio 
técnico da ACCC ao projeto bilateral 
Mulheres Mil 

Memorando de Entendimento (ME) / 
CONIF / Conselho de Ensino Técnico 
Profissional – Universidade do Trabalho 
do Uruguai (CETP – UTU) 

Cooperação Bilateral: Intercâmbio 
acadêmico, científico e técnico, 
desenvolvimento acadêmico e cultural, 
intercâmbio de informações, atividades de 
ensino e pesquisa conjuntas, capacitação 
técnica especializada quanto à gestão 
educacional 

 
 Para enfrentar os desafios inerentes à sua responsabilidade social, o IFMA aprovou em 2014 
o seu novo Plano de Desenvolvimento Institucional, referente ao quinquênio 2014-2018, visando 
operacionalizar as suas políticas institucionais. 
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II. PARTE B DO ANEXO II DA DN TCU NO 134/2013 – CONTEÚDO ESPECÍFICO 

 

14. INDICADORES DE GESTÃO 

 
 Este capítulo apresenta os indicadores de gestão do IFMA, nos termos do Acórdão TCU nº 
2.267/2005. Primeiramente apresenta-se um conjunto de indicadores acadêmicos, administrativos, 
socioeconômico e de gestão de pessoas apurados pelo IFMA no exercício de referência do 
Relatório de Gestão e nos quatro exercícios imediatamente anteriores. Por fim, em complemento 
aos indicadores apresentados, realiza-se uma avaliação crítica acerca dos resultados dos 
indicadores apresentados. 
 
14.1 Indicadores de Gestão das IFETs nos Termos do Acordão TCU no 2.267/2005 
 
 O Acórdão TCU nº 2.267/2005 determinou que a partir do exercício de 2005 as Instituições 
Federais de Educação Tecnológica – IFET informassem nos seus relatórios de gestão um conjunto 
de indicadores de gestão que possibilitasse a avaliação dessas instituições. Para efeito desse 
Acórdão, o IFMA apresenta o resultado dos indicadores conforme estabelecidos no Quadro 
B.65.1, considerando-se o exercício de referência do Relatório de Gestão e os quatro (4) 
exercícios imediatamente anteriores.  
 
Quadro40B.65.1 – RESULTADOS DOS INDICADORES – ACÓRDÃO TCU N.º 2.267/2005 

Indicadores 
Fórmula 

de 
Cálculo 

Exercícios 

2014 2013 2012 2011 2010 

Acadêmicos 

Relação Candidato/Vaga * 4,57 4,72 6,95 7,48 3,98 
Relação Ingressos/Aluno * 23,58 39,50 52,75 42,56 58,84 
Relação 
Concluintes/Aluno 

* 
3,35 17,09 25,80 20,14 19,32 

Índice de Eficiência 
Acadêmica – 
Concluintes 

* 
7,55 76,71 81,69 80,53 73,54 

Índice de Retenção do 
Fluxo Escolar 

* 
41,21 36,85 17,31 5,62 6,49 

Relação de 
Alunos/Docente em 
Tempo Integral 

* 
27,03 26,66 21,29 17,12 17,03 

Administrativos 

Gastos Correntes por 
Aluno 

* 
9.659,90 7.377,94 8.177,81 10.048,38 11.965,76 

Percentual de Gastos 
com Pessoal 

* 
59,08 60,19 60,51 56,12 59,44 

Percentual de Gastos 
com outros Custeios 

* 
23,32 21,02 20,21 18,16 21,02 

Percentual de Gastos 
com Investimentos 

* 
13,82 14,69 14,36 21,83 19,54 

Sócioeconômico 
Número de Alunos 
Matriculados por Renda 
per Capita Familiar 

* 
** ** ** ** ** 

Gestão de Pessoas 
Índice de Titulação do 
Corpo Docente 

* 
3,20 3,06 2,78 2,75 3,24 

* Fórmulas de cálculo descritas no subitem 14.2 a seguir. 

** Indicador trabalhado na forma de tabela, constante no subitem 14.2.3. 
 

 
14.2 Análise dos Resultados dos Indicadores de Gestão das IFETs 
 
 Em atendimento à demanda da SETEC (Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica) 
do Ministério da Educação (MEC), estabelecida através do Ofício Circular 
No08/2015/CGPG/DDR/SETEC/MEC, de 30 de janeiro de 2015, para a análise dos indicadores de 
gestão do exercício 2014 a extração dos dados foi realizada no âmbito do MEC, a partir de 
consultas específicas no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 
Tecnológica (SISTEC), no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 
(SIAFI) e no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Governo Federal 
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(SIAPE) e encaminhada as instituições da Rede Federal para análise, juntamente com os dados 
brutos (aluno por aluno) e os respectivos indicadores devidamente calculados. 
 O objetivo da metodologia proposta pela SETEC, no que tange ao envio dos dados brutos e 
na consolidação dos indicadores de gestão diretamente pela Secretaria, é cumprir a determinação 
do Tribunal de Contas da União (TCU) que exige a padronização na forma de cálculo dos 
indicadores e obtenção dos dados. 
 A seguir realiza-se a análise individualizada dos indicadores acadêmicos, administrativos, 
socioeconômico e de gestão de pessoas do IFMA, no exercício de referência do Relatório de 
Gestão, comparando com os resultados dos anos anteriores. 
 
14.2.1 Indicadores Acadêmicos 
 
Comentários Preliminares: 

• Para efeito de cálculo dos indicadores acadêmicos, a SETEC/MEC desconsiderou os dados 
brutos do PRONATEC, ocasionando alterações nos indicadores acadêmicos no exercício, 
quando comparados com a série histórica; 

• Os usuários do SISTEC nos Campi do IFMA tiveram dificuldades para atualizar tudo o 
que estava pendente, considerando o período curto de tempo estabelecido pelo MEC 
através do Ofício No08/2015/CGPG/DDR/SETEC/MEC, de 30 de janeiro de 2015; 

• Foi aberta uma demanda pela Pesquisadora Institucional (PI) do IFMA junto ao MEC, 
solicitando abertura extemporânea do SISTEC, no intuito de atualização das informações 
no sistema. Contudo, as informações que vieram na resposta da SETEC/MEC mostraram 
que isso teria que ser feito separadamente para cada unidade do IFMA, juntando 
requerimentos específicos e outros documentos. Dessa forma, não houve tempo hábil para 
cumprir todo esse procedimento e aguardar a liberação do sistema, de forma a garantir a 
inserção de informações mais antigas dos dados acadêmicos no SISTEC; 

 
 

� Relação Candidato / Vaga 
Objetivo: Identificar a relação candidato /vaga. 
Definições: 

• Inscrições: corresponde ao total de candidatos inscritos em processos seletivos para 
ofertas de cursos regulares. 

• Vagas ofertadas: número de vagas ofertadas em editais de oferta de vagas por meio de 
vestibular, processos seletivos e outras formas de ingresso. 

 
 

Método de Cálculo: 
OfertadasVagas

Inscrições
VRCd =/  

 
 O índice Candidato/Vaga apresenta uma constante nos últimos dois anos, visto que a 
concorrência na oferta de cursos no eixo tecnológico a nível médio e superior ter aumentado. 
 
 

� Relação Ingressos / Aluno 
Objetivo: Quantificar a taxa de ingressantes, em relação em relação ao total de alunos 
matriculados. 
Definições: 

• Ingressos: número de alunos ingressos por meio de vestibular, processos seletivos e outras 
formas de ingresso. Corresponde ao número total de alunos com matrícula inicial no ano 
corrente. 

• Alunos matriculados: corresponde ao total de matrículas no ano, considerando o conceito 
de matrículas do INEP/CENSO. 

 
 

Método de Cálculo: 
osMatriculadAlunos

Ingressos
ARI =/  

 
 A Relação Ingressos/Aluno teve uma queda em virtude do número de vagas ofertadas ter 
diminuído neste último ano. 
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� Relação Concluintes / Aluno 
Objetivo: Quantificar a taxa de concluintes em relação ao total de alunos. 
Definições: 

• Concluintes: corresponde ao número total de alunos que integralizaram os créditos, estão 
aptos a colar grau. 

• Alunos matriculados: corresponde ao total de matrículas no ano, considerando o conceito 
de matrículas do INEP/CENSO. 

 
 

 

Método de Cálculo: 
osMatriculadAlunos

esConcluN
ARC

o int
/ =  

 
� Índice de Eficiência Acadêmica - Concluintes 

Objetivo: Quantificar a eficiência nas instituições. 
Definições: 

• ∑ Concluintes: corresponde ao número total de alunos aptos a colar grau dentro do prazo 
de conclusão, no ano corrente. 

• ∑ Ingressos correspondentes: corresponde ao número de ingressantes cuja turma está 
concluindo no prazo previsto. 

 
 

 

Método de Cálculo: 
entesCorrespondIngressos

esConclu
AI
∑

∑
=

int
ε  

 
� Índice de Retenção do Fluxo Escolar 

Objetivo: Quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao total de alunos 
matriculados. 
Definições: 

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

de matrículas do INEP/CENSO. 
 
 
 

 

Método de Cálculo: 
osMatriculadAlunos

tidosAlunos
FEI

Re
=ε  

 
 
 

� Relação de Alunos / Docente em Tempo Integral 
Objetivo: Quantificar o número de alunos por docente em tempo integral. 
Definições: 

• Alunos matriculados: corresponde ao total de matrículas no ano, considerando o conceito 
de matrículas do INEP/CENSO. 

• Docente em tempo integral: professor que presta atividades acadêmicas exclusivamente 
em sala de aula, em regime de trabalho de 40 horas semanais. Docentes em regime de 
trabalho com menos de 40 horas semanais serão computados proporcionalmente à carga 
horária. (Cada docente com 40h de trabalho conta como 1 e com 20h de trabalho como 
0,5).  

 
 

 

Método de Cálculo: 
IntegralTempoDocentes

osMatriculadAlunos
DTIRA =/  

 
 O índice Alunos/Docente em Tempo Integral do IFMA vem mantendo um aumento nestes 
últimos anos, ultrapassando o índice determinado pelo MEC que é de 20 alunos por docente. 
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14.2.2 Indicadores Administrativos 
 

� Gastos Correntes por Aluno 
Objetivo: Identificar os gastos correntes por aluno. 
Definições: 

• Gastos correntes: corresponde ao valor total de despesas correntes (custeio + pessoal), 
exceto capital. 

• Alunos matriculados: corresponde ao total de matrículas no ano, considerando o conceito 
de matrículas do INEP/CENSO. 

 
 

Método de Cálculo: 
osMatriculadAlunos

CorrentessGastos
AGC =/  

 
 Observa-se que os gastos correntes por aluno teve um aumento, significativo, em relação ao 
ano de 2012 e 2013. Esse aumento reflete a expansão da instituição, bem como a expansão da rede 
federal de educação e tecnológica como se pode observar na Lei Orçamentária Anual desses 
últimos anos. 
 
 
 

� Percentual de Gastos com Pessoal 
Objetivo: Quantificar o gasto com pessoal em relação aos gastos totais. 
Definições: 

• Gastos com pessoal: gastos com servidores ativos, inativos, pensionistas, sentenças 
judiciais e precatórios. 

• Gastos totais: gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa 
(custeio+pessoal+investimento). 

 
 

Método de Cálculo: 
TotaisGastos

PessoalcomGastos
GP =%  

 
 Destaca-se, também, no ano de 2014, a permanência em patamares próximos, tendo como 
referência os anos de 2012 e 2013, os gastos com pessoal, ficando a aproxidamente 59% dos 
gastos totais. 
 
 
 
 

� Percentual de Gastos com Outros Custeios 
Objetivo: Quantificar o percentual de gasto com outros custeios em relação aos gastos totais. 
Definições: 

• Gastos com outros custeios: gastos correntes menos despesas com pessoal. 
• Gastos totais: gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa 

(custeio+pessoal+investimento). 
 

 

Método de Cálculo: 
TotaisGastos

CusteiosOutroscomGastos
GOC =%  

 
 Os gastos com outros custeios, que se referem à manutenção das atividades bem como ações 
de assistência e capacitação, corresponde, neste ano de 2014, a 23,32% dos gastos totais. As 
informações indicam que, desde 2011, a representatividade sobre os gastos totais vem aumentando 
gradativamente, o que demonstra o crescimento institucional. 
  
 
 
 
 



147 
 

� Percentual de Gastos com Investimentos 
Objetivo: Quantificar o percentual de gasto com investimentos e inversões financeiras em relação 
aos gastos totais. 
Definições: 

• Investimentos: despesas de capital, ou seja, aquisição de material permanente com bens 
móveis, semoventes e imóveis, realização de obras, reformas e ampliações. 

• Inversões financeiras: empréstimos e financiamentos concedidos. 
• Gastos totais: gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa 

(custeio+pessoal+investimento). 
 

 

Método de Cálculo: 
TotaisGastos

InversõesetosInvestimencomGastosdeTotal
GI =%  

 
 Quanto aos gastos com investimentos, os mesmos mostram uma trajetória decrescente desde 
2010, em relação aos gastos totais. Em 2014, representaram 13,82% dos gastos totais, enquanto 
em 2010 representavam 21,02% dos mesmos. Essa trajetória é reflexo do aumento nominal dos 
gastos de custeio da rede federal, como também, na redução de construção de novos campus. 
 
14.2.3 Indicador Socioeconômico 
 
 Tendo em vista que os dados necessários para o cálculo do indicador ‘Número de Alunos 
Matriculados por Renda per Capita Familiar’ não está em nenhuma base de dados do 
Ministério da Educação, esse indicador não foi consolidado pela SETEC/MEC, mas através de 
fontes de dados do próprio IFMA. 
 
 

� Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar 
Objetivo: Aferir o grau de inclusão social da política governamental por meio do perfil 
socioeconômico dos alunos matriculados nas Instituições Federais de Ensino Profissional e 
Tecnológico. A Tabela 21 apresenta a evolução do indicador socioeconômico no IFMA. 
 
Tabela 21 – Evolução do indicador socioeconômico no IFMA. 

INDICADORES 
Fórmula de 

Cálculo 
Exercícios 

2014 2013 2012 2011 2010 

Socioeconômico 

Número de Alunos 
Matriculados por 
Renda per Capita 
Familiar 

0<RFP<=0,5 
SM 55,18% 33,81% 30,91%  47,76% 

0,5<RFP<=1 
SM 15,11% 39,10% 42,37%  35,62% 

1<RFP<=1,5 
SM 6,19% 14,08% 13,80%  10,19% 

1,5<RFP<=2,5 
SM 10,97% 5,60% 5,60%  4,37% 

2,5<RFP<=3 
SM 4,58% 3,51% 3,51%  1,65% 

RFP > 3 SM 7,97% 3,90% 3,80%  0,41% 
 
 Pelo o exposto nos resultados apresentados na Tabela 21, observamos que o IFMA vem 
mantendo a sua política de ingresso de alunos. Observamos que, nos últimos anos, mais de 70% 
dos alunos da instituição encontram-se nas três primeiras faixas de renda, ratificando o 
atendimento da função social e dos objetivos e finalidades expressos na Lei nº 11.892/2008. 
14.2.4 Indicador de Gestão de Pessoas 
 

� Índice de Titulação do Corpo Docente 
Objetivo: Quantificar o índice de Titulação do Corpo Docente – Efetivo e Substituto. 
Definições: 

• A titulação do corpo docente é dividida em 5 sub-grupos: Graduado, Aperfeiçoado, 
Especialista, Mestre e Doutor. 
 

 

Método de Cálculo: 
DMEAG

DMEAG
TCD

++++

++++
=

5*4*3*2*1*
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 Esse indicador apresenta a titulação do quadro docente do IFMA. Percebe-se um 
crescimento em relação ao ano de 2011, demonstrando que, apesar do ingresso de novos 
servidores ao longo desses últimos anos, o IFMA continua executando suas políticas de 
qualificação. 

 
 
 
14.3 Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio 
 

 Não existem informações acerca de projetos desenvolvidos por fundações em apoio ao 
Instituto Federal do Maranhão no exercício de referência do Relatório de Gestão, razão pela qual o 
Quadro B.65.2 foi excluído do Relatório. 
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15. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Pode-se considerar que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
contemplou satisfatoriamente o alcance dos seus objetivos estratégicos institucionais no exercício, 
obtendo avanços relevantes especialmente na expansão da oferta de vagas de seus cursos, em 
todos os níveis e modalidades, como também crescimentos de seus programas e projetos. Destaca-
se aumento considerável no processo de inclusão social, pois mais de 70% dos alunos da 
Instituição estão classificados com renda per capita familiar entre 0 a 1,5 salários mínimos. Com o 
processo de expansão e interiorização, onde o IFMA encontra-se instalado em 26 (vinte e seis) 
pontos de presença física no estado do Maranhão, a instituição vem oportunizando capacitação aos 
jovens e adultos, elevando-se sua autoestima e evitando o processo de êxodo do interir para a 
capital. 
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ANEXOS 

 
 
Anexo 1: Termo de Compromisso de Organização Adesa ao Programa Gespública. 
 
Anexo 2: Atividades de Pesquisa no IFMA. 
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Anexo 1: Termo de Compromisso de Organização Adesa ao 
Programa Gespública 

 

 

 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SECRETARIA DE GESTÃO 
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE GESTÃO 

 
Esplanada dos Ministérios, Bloco K,4g andar, Brasília, DF,_ CEP:70040-906 

 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ORGANIZAÇÃO ADESA 
 
 
TERMO DE COMPROMISSO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE GESTÃO 
PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E GESTÃO-SEGES , O 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO E O 
NÚCLEO ESTADUAL DO GESPÚBLICA NO MARANHÃO. 
 
 
 
 
Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e treze, o  INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO , CIÊNCIA E TECNOLOGIA  DO MARANHÃO com sede na Av. Getúlio Vargas 
, n° 04, Monte Castelo, CEP 65.030-005 , doravante denominado IFMA, inscrito no CNPJ/MF 
sob o n° 10.145.735/0001-94, aqui definido como organização adesa ao Programa Nacional de 
Gestão Pública e Desburocratização -GESPÚBLICA , neste ato, fazendo-se presente  pelo Senhor  
Francisco  Roberto  Brandão  Ferreira, Reitor, portador  da  cédula  de identidade  
no0281230620040,  SSP-MA  e  do  CPF/MF n°253.321.473-68, e a SECRETARIA DE 
GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO , 
órgão da Administração Direta do Governo Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
00.489.828/0003-17, doravante designada SEGEP, neste ato fazendo-se presente pelo Senhor 
Bruno CaNalho Palvarini, Gerente de Tecnologias de Gestão do Departamento de Inovação e 
Melhoria da Gestão, portador da Cédula de identidade n° 756.439 SSP/DF e do CPF n°. 
266.622.991-20, com a inteNeniência do Núcleo Estadual do Gespública no Maranhão, neste ato, 
fazendo-se presente pela senhora Rosa Graça Lima Barreto Domingues, Coordenadora Executiva 
do Núcleo Estadual do Gespública, portadora da cédula de identidade n° 038.935.652.010-5 , 
SSP/MA e do CPF n° 249.465.403-3, resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso , que 
se regerá pelas seguintes Cláusulas : 
 

 
 
 
 
------    
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CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO ·O objeto do presente termo de compromisso é a 
cooperação técnica do Gespública com vistas à implantação da gestão pública de excelênc 
ia no IFMA, que, em regime de mútua colaboração, apoiará institucionalmente e 
materialmente as ações desenvolvidas pelo Núcleo do programa no Estado do Maranhão. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA- DOS COMPROMISSOS- O IFMA ao aderir ao Gespública 
assume , perante a sociedade e aos seus usuários, os seguintes compromissos: 
Orientar a prática gerencial pelos princípios e fundamentos de excelência em gestão 
pública. 
Constituir Comitê Interno do Gespública para liderar e impulsionar as ações de melhoria da 
gestão a serem implementadas na organização . 
Implantar ao menos um dos instrumentos do Gespública,  como a Carta de 
Serviços,  o  Instrumento  Padrão  de   Pesquisa  e  Satisfação ,  o  Guia  "d" Simplificação , 
Gestão de Processos e a Autoaval iação da Gestão. 
Disponibilizar,  no  mínimo,  2(dois)  dos  seus   servidores   para   integrarem 
como voluntários a Rede Nacional de Voluntários  do  Gespública . 
5. Adotar a prática de colaboração institucional , trocando experiências com outras 
organizações no campo da gestão pública . 
Dar ampla divulgação da participação da organização no programa Gespública . 
A organização adesa , ao solicitar apoio do Gespública, se responsabilizará pela emissão de 
passagens e pagamento de diárias ou de hospedagens para pessoa(s)/voluntária(s) 
designada(s) pelo respectivo Núcleo Estadual, quando ocorrer a necessidade de 
deslocamento para localidade diversa daquela de lotação da(s) pessoa(s)/voluntária(s), para 
atuarem pelo Programa. 
Disponibilizar o pagamento de diárias e passagens para os deslocamentos dos seus 
colaboradores , quando ocorrer a necessidade de participar de algum evento do Programa 
em localidade diversa daquela de lotação dos seus servidores. 
Considerar a participação dos seus profissionais voluntários do Programa, em horário de 
expediente , como efetivo exercício profissional, computando como horas trabalhadas . 
10. Colaborar com o Ministério do Planejamento e com o Núcleo Estadual do Gespública 
no monitoramento das ações do programa, através do envio semestral de informações sobre 
as ações implementadas na organização. 
Autorizar a divulgação das experiências e das práticas de gestão exitosas da organização . 
Cumprir o Código de Ética do Gespública . 
 
CLAÚSULA TERCEIRA- DOS ÔNUS DOS PARTICIPES -O presente Termo de 
Compromisso não  gerará aos partícipes nenhum ônus de natureza financeira e nenhum 
outro compromisso além daqueles acima arrolados. 
 
CLÁUSULA QUARTA· DA METODOLOGIA· A execução das atividades inerentes ao 
objeto deste Termo de Compromisso será promovida pela atuação de profissionais 
voluntários , considerada serviço público relevante não remunerado , nos termos do 
Decreto n° 5.378 de 23 de fevereiro de 2005. 
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Parágrafo Primeiro - O Gespública, por intermédio do Núcleo Estadual no Maranhão, para a 
consecução do disposto nos arts . 12 e 22, do mencionado Decreto, mobilizará, orientará , 
capacitará e monitorará as ações promovidas no IFMA, visando: 
A implantação de ciclos contínuos de melhoria da gestão, por meio da utilização 
dos instrumentos de avaliação da gestão pública . 
A  desburocratização ,  por  meio  da  Gestão  de  Processos  ou  do  Guia   "d" 
Simplificação. 
A melhoria do atendimento ao cidadão , utilizando a Carta de SeNiços do Cidadão e da 
aplicação do Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação. 
 
Parágrafo Segundo - Compete ao Comitê Interno do Gespública do IFMA desenvolver e 
conduzir a implantação das metodologias preconizadas pelo Programa, no âmbito da 
organização, a partir dos seguintes focos: 
 
I - promover a implementação das medidas preconizadas pelo Gespública, visando á ampliação 
da capacidade de formulação, implementação e avaliação da gestão; 
li - promover, monitorar, avaliar e divulgar projetos e ações estratégicas sintonizados com o 
Gespública; 
111   -  mobilizar  os  setores  do  IFMA  para  a  melhoria  da  gestão  no  caminho  da 
excelência; 
IV - apoiar os setores do IFMA na consistência e simplificação de procedimentos e normas, no 
desenvolvimento de modelos e na melhoria do atendimento ao cidadão. 
 
Parágrafo Terceiro- A forma de funcionamento do Comitê Interno do Gespública no IFMA e as 
atribuições e os meios disponíveis aos seus integrantes, para o desenvolvimento dos trabalhos, 
serão estabelecidas em documento e conforme requisitos próprios da organização. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO - O presente Termo 
vigora rá pelo prazo de 5 (cinco) anos , podendo ser prorrogado por igual período. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO - Os signatários partícipes do presente Termo de 
Compromisso providenciarão sua divulgação , respectivamente, em seu Boletim de SeNiço ou 
em instrumento próprio por parte do IFMA e no Cadastro de Organizações Adesas ao 
Gespública no Portal da Gestão Pública , por parte da SEGES. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA REGÊNCIA LEGAL - Para os fins legalmente previstos, fica o 
presente Termo de Compromisso , submetido aos preceitos do Direito Público e especialmente, 
no que couber, ao Decreto n° 5.378 de 23 de fevereiro de 2005 e às normas da Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993, com as respectivas alterações. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA - O presente Compromisso firmado neste 
Instrumento poderá ser denunciado pela supeNeniência de ato ou norma legal que o torne 
inexequível ou por ato unilateral de vontade dos partícipes , mediante prévio aviso de, no 
mínimo, 90 (noventa) dias. 
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CLÁUSULA NONA - DO FORO - É competente, para dirimir questões decorrentes deste 
Termo, o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 
 
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Termo em 03 (três) vias 
de igual teor e forma , na presença das testemunhas que o subscrevem. 
 
 
Brasília- DF, 5 de novembro de 2013 
 
 
 
 
 
- 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO_,.. 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANH 
Francisco Roberto Brandão Ferreira 
Reitor 

 
 
--- 



155 
 

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E GESTÃO 
Bruno Carvalho Palvarini Gerente de Tecnologias de Gestão do 
Departamento de Inovação e Melhoria da Gestão 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Graça Domingues  
Coordenadora Executiva 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
Leidismar Fernandes Nalasco 
CPF: 258 .257.203-91 
 
 
Alberto James Domingues Paz 
CPF: 470 .354.477-68 
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Os seguintes  dados foram  transmitidos: 
 
Nosso Objetivo é:: Assinar Termo de Adesão ao Gespública 
 
1. Denominação Oficial Completa do Órgão ou Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão 
 
E-Mail: ccteixeira@ifma.edu.br Sigla do Órgão ou Entidade: IFMA 
Poder:  Executivo 
 
Nível de Governo:  Federal 
 
 
Natureza Jurídica:  Autarquia 
 
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica::  10.145.735/0001-94 
 
Número de servidores::  2700 
 
Endereço completo::  Av. Getúlio Vargas,  n° 04, Monte Castelo Cidade:: São Luís 
Estado:: Maranhão CEP:: 65030-005 
Área de atuação:: Promover ensino, pesquisa, inovação e extensão, visando formar cidadãos 
críticos, éticos, responsáveis, com uma visão holística e empreendedora, capazes de desenvolver 
ações sustentáveis de forma a atender às necessidades da sociedade. 
 
Nome do dirigente responsável:: Francisco Roberto Brandão Ferreira Cargo do dirigente 
responsável:: Reitor 
N° do CPF do Dirigente do Órgão ou Entidade: 25332147368 
 
N° da Cédula de Identidade do Dirigente do Órgão ou Entidade: 
0281230620040-SSP-MA 
 
Telefone Fixo:: 3218-9110 
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Anexo 2: Atividades de Pesquisa no IFMA 
 
 
 

O Instituto Federal do Maranhão tem proporcionado o desenvolvimento das habilidades de 

investigação científica e formação de cientistas em todos os níveis do Ensino.  

Além do aumento da oferta de bolsas em todos os Programas de Iniciação Científica, tanto 

para alunos do Ensino Técnico quanto para alunos do Ensino Superior, foram realizadas outras 

ações com o intuito de consolidar e aumentar a produção científica no Instituto, como o lançamento 

de três programas específicos de fomento, contratação de cursos para elaboração de artigos 

científicos e medidas para aumento dos grupos de pesquisa. 

 

1. Aumento do número de projetos submetidos e aprovados e bolsas concedidas: PIBIC, 

PIBIT, PIBIC-Jr e Pesquisa Aplicada 

 

Houve um aumento na oferta de bolsas de pesquisa com intuito de proporcionar maior 

participação de alunos em desenvolvimento de projetos de pesquisa em todos os campi. A oferta de 

bolsas aumentou 6% em relação ao ano de 2013. Também houve significativa melhora na relação 

bolsas ofertadas/ bolsas concedidas. Em 2013, 34,1% das bolsas ofertadas não foram concedidas em 

função da inexistência ou não aprovação de projetos, ao passo que, em 2014, este percentual 

diminuiu para 18,1%. 

 

Em 2013, foi observado um aumento de 6% no número de projetos submetidos para 

obtenção de bolsa, o que nos indica que mais servidores estão buscando atuar na pesquisa. Todos 

estes dados nos mostram que mais pesquisadores estão desenvolvendo pesquisa no IFMA. 



 

Figura 6 - Total de Projetos Submetidos e Aprovados por área (ano 2014).

Dentre as Grandes Áreas, observamos que a procura dos servidores foi maior para a Área de 

Ciências Agrárias e Ciências Biológicas bem como o número de projetos aprovados nessa área, 

conforme apresenta o Figura 05

Nos gráficos mostrados nas Figuras 06 e 07

por Campi e o número de bolsas aprovadas por projeto no ano de 2014, respectivamente, para os 03 

(três) Programas de Iniciação Científic

que o Campus que mais se destacou tanto na submissão de projetos quanto na concessão de bolsas 

em relação ao Programa PIBIC Superior foi o Campus São Luís 

destacando-se o Campus Codó. 

Total de Projetos Submetidos e Aprovados por área (ano 2014).

Dentre as Grandes Áreas, observamos que a procura dos servidores foi maior para a Área de 

Ciências Agrárias e Ciências Biológicas bem como o número de projetos aprovados nessa área, 

Figura 05. 

mostrados nas Figuras 06 e 07 apresentamos o número de projetos submetidos 

por Campi e o número de bolsas aprovadas por projeto no ano de 2014, respectivamente, para os 03 

Programas de Iniciação Científica e Inovação do Instituto Federal do Maranhão

que o Campus que mais se destacou tanto na submissão de projetos quanto na concessão de bolsas 

em relação ao Programa PIBIC Superior foi o Campus São Luís – Monte Castelo, em seguida 

Campus Codó.  
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Total de Projetos Submetidos e Aprovados por área (ano 2014). 

 

Dentre as Grandes Áreas, observamos que a procura dos servidores foi maior para a Área de 

Ciências Agrárias e Ciências Biológicas bem como o número de projetos aprovados nessa área, 

apresentamos o número de projetos submetidos 

por Campi e o número de bolsas aprovadas por projeto no ano de 2014, respectivamente, para os 03 

a e Inovação do Instituto Federal do Maranhão. Observamos 

que o Campus que mais se destacou tanto na submissão de projetos quanto na concessão de bolsas 

Monte Castelo, em seguida 



 

Figura 7 - Número de Projetos Submetidos por Campi para cada Programa no ano 2014.Número de Projetos Submetidos por Campi para cada Programa no ano 2014.
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Número de Projetos Submetidos por Campi para cada Programa no ano 2014. 

 



 

Figura 8 - Número de Bolsas Aprovadas por campi para cada Programa no ano 2014.

 

A oferta de bolsas nos 

2014 pode ser observada através da Figura 8

para os três programas, sendo que o Programa BIBIT obteve maior acréscimo na oferta de 2014 

quando comparada com o ano anterior. 

Número de Bolsas Aprovadas por campi para cada Programa no ano 2014.

A oferta de bolsas nos 03 (três) Programas de Pesquisa do IFMA para os anos de 2013 e 

4 pode ser observada através da Figura 8, onde o gráfico mostra um aumento na oferta de bolsas 

para os três programas, sendo que o Programa BIBIT obteve maior acréscimo na oferta de 2014 

ndo comparada com o ano anterior.  
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Número de Bolsas Aprovadas por campi para cada Programa no ano 2014. 

 

03 (três) Programas de Pesquisa do IFMA para os anos de 2013 e 

mostra um aumento na oferta de bolsas 

para os três programas, sendo que o Programa BIBIT obteve maior acréscimo na oferta de 2014 



 

Figura 9 - Comparativo, entre os anos 2013/2014 da oferta de Bolsas nos Programas de 

 
Nos Editais lançados no ano de 2013 apenas o programa PIBIC EM poderia ser pleiteado 

com 02 (duas) bolsas por projeto, os demais programas de pesquisa como PIBIC Jr, PIBIC Superior 

e PIBIT foi concedida 01 (uma) bolsa para cada projeto aprovado. No ano de 2014 os Programas 

PIBIC EM e PIBIC Jr foram lançados por meio de um único edital (Edital P

o servidor poderia solicitar até 03 (três) bolsas por cada projeto submetido. Já para os Programas 

PIBIC Superior e PIBIT poderia ser pleiteado até 02 (duas) bolsas por projeto aprovado.   

Figura 10 - Comparativo, entre os anos 2013/2014 do número de Projetos de Pesquisa 
Submetidos para avaliações e o número de bolsas aprovadas/projeto.

 
Na Figura 9, observamos que a procura do público alvo foi menor para o ano de 2014, 

entretanto o número de bolsas aprovad

Na Figura 10 observa

indicando a forte política implantada para incentivar o desenvolvimento da pesquisa.

Comparativo, entre os anos 2013/2014 da oferta de Bolsas nos Programas de 
Pesquisa do IFMA. 

Nos Editais lançados no ano de 2013 apenas o programa PIBIC EM poderia ser pleiteado 

2 (duas) bolsas por projeto, os demais programas de pesquisa como PIBIC Jr, PIBIC Superior 

e PIBIT foi concedida 01 (uma) bolsa para cada projeto aprovado. No ano de 2014 os Programas 

PIBIC EM e PIBIC Jr foram lançados por meio de um único edital (Edital P

o servidor poderia solicitar até 03 (três) bolsas por cada projeto submetido. Já para os Programas 

PIBIC Superior e PIBIT poderia ser pleiteado até 02 (duas) bolsas por projeto aprovado.   

ativo, entre os anos 2013/2014 do número de Projetos de Pesquisa 
Submetidos para avaliações e o número de bolsas aprovadas/projeto.

observamos que a procura do público alvo foi menor para o ano de 2014, 

entretanto o número de bolsas aprovadas foi maior quando comparada ao ano anterior. 

observa-se claramente a maior porcentagem de cota ofertada pelo IFMA, 

indicando a forte política implantada para incentivar o desenvolvimento da pesquisa.
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Comparativo, entre os anos 2013/2014 da oferta de Bolsas nos Programas de 

 

Nos Editais lançados no ano de 2013 apenas o programa PIBIC EM poderia ser pleiteado 

2 (duas) bolsas por projeto, os demais programas de pesquisa como PIBIC Jr, PIBIC Superior 

e PIBIT foi concedida 01 (uma) bolsa para cada projeto aprovado. No ano de 2014 os Programas 

PIBIC EM e PIBIC Jr foram lançados por meio de um único edital (Edital PRPGI nº 01/2014), onde 

o servidor poderia solicitar até 03 (três) bolsas por cada projeto submetido. Já para os Programas 

PIBIC Superior e PIBIT poderia ser pleiteado até 02 (duas) bolsas por projeto aprovado.    

ativo, entre os anos 2013/2014 do número de Projetos de Pesquisa 
Submetidos para avaliações e o número de bolsas aprovadas/projeto. 

 

observamos que a procura do público alvo foi menor para o ano de 2014, 

as foi maior quando comparada ao ano anterior.  

se claramente a maior porcentagem de cota ofertada pelo IFMA, 

indicando a forte política implantada para incentivar o desenvolvimento da pesquisa. 



 

Figura 11 - Percentual de oferta de bolsas por fonte financiadora no ano de 2014.

 

3. Aumento de Grupos de Pesquisa

 

Os grupos de pesquisa constituem o principal parâmetro de aferição de produtividade e 

levantamento de indicadores pelas agências de fomento do país. A 

linhas de pesquisa bem definidas, além de ser fundamental para o desenvolvimento e crescimento 

da pesquisa no IFMA (captação de novas bolsas e recursos externos) incentiva a 

multidisciplinariedade das ações, otimiza recursos e p

conhecimentos entre pesquisadores, colocando a instituição mais próxima da inovação.

 

Por conta disso, em todos os momentos de contato com a comunidade de servidores do IFMA, a 

equipe da PRPGI transmitiu essas informações, incentivando os servidores a criarem ou 

associarem-se a grupos de pesquisa. 

 

Mas a ação mais efetiva tomada no sentido

segundo semestre de 2012, vincular todos os programas de fomento mantidos e executados pela 

PRPGI à exigência de o servidor pertencer a algum grupo de pesquisa registrado pelo IFMA. 

centual de oferta de bolsas por fonte financiadora no ano de 2014.

umento de Grupos de Pesquisa 

Os grupos de pesquisa constituem o principal parâmetro de aferição de produtividade e 

levantamento de indicadores pelas agências de fomento do país. A expansão desses grupos, com 

linhas de pesquisa bem definidas, além de ser fundamental para o desenvolvimento e crescimento 

da pesquisa no IFMA (captação de novas bolsas e recursos externos) incentiva a 

multidisciplinariedade das ações, otimiza recursos e promove o intercâmbio de experiências e 

conhecimentos entre pesquisadores, colocando a instituição mais próxima da inovação.

Por conta disso, em todos os momentos de contato com a comunidade de servidores do IFMA, a 

equipe da PRPGI transmitiu essas informações, incentivando os servidores a criarem ou 

se a grupos de pesquisa.  

Mas a ação mais efetiva tomada no sentido de incentivar a criação dos grupos foi a de, a partir do 

segundo semestre de 2012, vincular todos os programas de fomento mantidos e executados pela 

PRPGI à exigência de o servidor pertencer a algum grupo de pesquisa registrado pelo IFMA. 
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centual de oferta de bolsas por fonte financiadora no ano de 2014. 

 

Os grupos de pesquisa constituem o principal parâmetro de aferição de produtividade e 

expansão desses grupos, com 

linhas de pesquisa bem definidas, além de ser fundamental para o desenvolvimento e crescimento 

da pesquisa no IFMA (captação de novas bolsas e recursos externos) incentiva a 

romove o intercâmbio de experiências e 

conhecimentos entre pesquisadores, colocando a instituição mais próxima da inovação. 

Por conta disso, em todos os momentos de contato com a comunidade de servidores do IFMA, a 

equipe da PRPGI transmitiu essas informações, incentivando os servidores a criarem ou 

de incentivar a criação dos grupos foi a de, a partir do 

segundo semestre de 2012, vincular todos os programas de fomento mantidos e executados pela 

PRPGI à exigência de o servidor pertencer a algum grupo de pesquisa registrado pelo IFMA.  



 

Gráfico 07: Aumento do Número de Grupos de Pesquisa Cadastrados no CNPq.

 

O resultado dessas ações foi substancial: houve aumento de 

desde setembro de 2013 (vide ANEXO I, TABELA 15

 

 

4. Editais Lançados  

 

Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica foram lançados editais para 

implementação das principais políticas de pesquisa da instituição que envolve a transferência de 

recursos financeiros. 

No último ano foram lançados 15 (quinze) editais no total, com obje

científica dos pesquisadores e alunos deste Instituto, conforme mostra as TABELAS 1 e 2. 

 

O número total de inscritos para esses certames foi de 1407, envolvendo complexa logística de 

tramitação, atendimento, análise de docume

contemplados.  

 

 

 

 

 

 

umento do Número de Grupos de Pesquisa Cadastrados no CNPq.

O resultado dessas ações foi substancial: houve aumento de 40,3% de grupos de pesquisa no IFMA 

vide ANEXO I, TABELA 15). 

o desenvolvimento da pesquisa científica foram lançados editais para 

implementação das principais políticas de pesquisa da instituição que envolve a transferência de 

No último ano foram lançados 15 (quinze) editais no total, com objetivo de estimular a produção 

científica dos pesquisadores e alunos deste Instituto, conforme mostra as TABELAS 1 e 2. 

O número total de inscritos para esses certames foi de 1407, envolvendo complexa logística de 

tramitação, atendimento, análise de documentação e avaliação e acompanhamento dos projetos 
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umento do Número de Grupos de Pesquisa Cadastrados no CNPq. 

de grupos de pesquisa no IFMA 

o desenvolvimento da pesquisa científica foram lançados editais para 

implementação das principais políticas de pesquisa da instituição que envolve a transferência de 

tivo de estimular a produção 

científica dos pesquisadores e alunos deste Instituto, conforme mostra as TABELAS 1 e 2.  

O número total de inscritos para esses certames foi de 1407, envolvendo complexa logística de 

ntação e avaliação e acompanhamento dos projetos 
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INDICADORES PESQUISA 

 
TABELA 1: Editais lançados em 2014 como política de incentivo ao desenvolvimento da pesquisa. 

Edital PRPGI Objeto Valor em R$ 

01/2014 Bolsas PIBIC –EM/JR 1.413.600,00 

02/2014 Bolsas PIBIC 129.600,00 

03/2014 PIBIT 787.600,00 

06/2014 Programa de Incentivo à Produção Científica 50.000,00 

16/2014 Programa de Concessão de Auxílio Financeiro para 

Participação em Eventos Científicos, Tecnológicos e de 

Inovação no Exterior (para docentes) 

100.000,00 

17/2014 Programa de Concessão de Auxílio Financeiro para 

Participação em Eventos Científicos, Tecnológicos e de 

Inovação no Exterior (para discentes) 

140.000,00 

19/2014 Apoio à publicação de artigos científicos 10.000,00 

RECURSO DESTINADO A PESQUISA NO IFMA 2.630.800,00 

 
Tabela 02: Bolsista Produtividade, recursos próprios do IFMA. 

Nome do Docente/Bolsista Valor R$ Total Recebido 2014 

JOSÉ ANTONIO ALVES CUTRIM 
JUNIOR 

500,00 4.000,00 

OZELITO POSSIDÔNIO DE AMARANTE 
JUNIOR 

500,00 4.000,00 

JOSÉ HILTON GOMES RANGEL 500,00 1500,00 

Nome do Discente/Bolsista Valor R$ Total Recebido 2014 

EDINEIDE MARQUES DA SILVA 400,00 3.200,00 

ALINE PAIVA COELHO 400,00 3.200,00 

CLEO ROCHA JUNIOR DE SOUSA 400,00 3.200,00 

RONALD THIAGO PAULA 400,00 3.200,00 

LUCAS BERTOLDO REZENDE 400,00 1.200,00 

DANIEL FARIAS PEREIRA 400,00 1.200,00 

Valor Global Bolsas Produtividade R$ 24.700,00 

 
Tabela 03: Bolsista Produtividade, recursos próprios do IFMA como Bolsa enxoval para 
desenvolvimento do Projeto. 

 
Nome do Docente/Bolsista Valor R$ 

JOSÉ ANTONIO ALVES CUTRIM JUNIOR 15.000,00 

OZELITO POSSIDÔNIO DE AMARANTE JUNIOR 15.000,00 

JOSÉ HILTON GOMES RANGEL 15.000,00 

Total R$ 45.000,00 

INDICADORES PÓS-GRADUAÇÃO 

 

5 PROQUALIS 



 

Programa que tem por objetivo

Incentivo á qualificação dos servidores do IFMA (PROQUALIS) que estão inscritos em cursos 

de Pós-Graduação Stricto Sensu

2011.  

As bolsas foram ofertadas por quotas, como discriminado 

Gráfico 08: Cotas PROQUALIS por campi e Pró

 Como pode ser observado no ano de 2013 apenas a Reitoria 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação ofertava bolsas para os servidores afastados, a partir do ano de 

2014 os campi também destinaram bolsas para seus servidores aumentando desta forma a oferta de 

bolsas. 

 

6 Servidores Afastados e em Processo de Qualificação

 

No ano de 2013 foram cadastrados junto a PRPGI sessenta e dois (62) servidores afastados, 

este ano de 2014 foram cadastrados mais sessenta e cinco (65) servidores. Dentre estes trinta e sete 

(37) já concluíram o período de afa

 Assim como atualmente possuímos 75 servidores que estão em processo de qualificação por 

meio de convênios de Minter e Dinter já firmados (gráfico 09).

Programa que tem por objetivo estabelecer normas relativas ao processo seletivo da Bolsa de 

Incentivo á qualificação dos servidores do IFMA (PROQUALIS) que estão inscritos em cursos 

Stricto Sensu, de acordo com a Resolução CONSUP N° 73 de 05 de julho de 

As bolsas foram ofertadas por quotas, como discriminado no gráfico abaixo.

Cotas PROQUALIS por campi e Pró-Reitoria. 

Como pode ser observado no ano de 2013 apenas a Reitoria por meio da Pró

Graduação e Inovação ofertava bolsas para os servidores afastados, a partir do ano de 

2014 os campi também destinaram bolsas para seus servidores aumentando desta forma a oferta de 

em Processo de Qualificação 

No ano de 2013 foram cadastrados junto a PRPGI sessenta e dois (62) servidores afastados, 

este ano de 2014 foram cadastrados mais sessenta e cinco (65) servidores. Dentre estes trinta e sete 

(37) já concluíram o período de afastamento. 

Assim como atualmente possuímos 75 servidores que estão em processo de qualificação por 

meio de convênios de Minter e Dinter já firmados (gráfico 09). 
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estabelecer normas relativas ao processo seletivo da Bolsa de 

Incentivo á qualificação dos servidores do IFMA (PROQUALIS) que estão inscritos em cursos 

, de acordo com a Resolução CONSUP N° 73 de 05 de julho de 

no gráfico abaixo. 

 

por meio da Pró-Reitoria de 

Graduação e Inovação ofertava bolsas para os servidores afastados, a partir do ano de 

2014 os campi também destinaram bolsas para seus servidores aumentando desta forma a oferta de 

No ano de 2013 foram cadastrados junto a PRPGI sessenta e dois (62) servidores afastados, 

este ano de 2014 foram cadastrados mais sessenta e cinco (65) servidores. Dentre estes trinta e sete 

Assim como atualmente possuímos 75 servidores que estão em processo de qualificação por 



 

Gráfico 09: Número de Servidores afastados e em processo de qualificação por meio de 

Dinter/Minter. 

Em 2014 esta Pró-Reitoria contatou mais de 74 instituições (Gráfico 10) a fim de firmar 

convênio para oferta de Minter e ou Dinter, destas solicitações apenas 3 instituições se aceitaram 

enviar projeto a CAPES para oferta de 1 Minter em Prod

Dinter (1 com Universidade Católica de Salvador e outro com a Universidade Estadual de 

Salvador), sendo que a CAPES aprovou apenas a proposta de Minter para o ano de 2015.

Número de Servidores afastados e em processo de qualificação por meio de 

Reitoria contatou mais de 74 instituições (Gráfico 10) a fim de firmar 

convênio para oferta de Minter e ou Dinter, destas solicitações apenas 3 instituições se aceitaram 

enviar projeto a CAPES para oferta de 1 Minter em Produção Vegetal com a UNESP

Dinter (1 com Universidade Católica de Salvador e outro com a Universidade Estadual de 

Salvador), sendo que a CAPES aprovou apenas a proposta de Minter para o ano de 2015.
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Número de Servidores afastados e em processo de qualificação por meio de 

Reitoria contatou mais de 74 instituições (Gráfico 10) a fim de firmar 

convênio para oferta de Minter e ou Dinter, destas solicitações apenas 3 instituições se aceitaram 

ução Vegetal com a UNESP- Jaboticabal e 

Dinter (1 com Universidade Católica de Salvador e outro com a Universidade Estadual de 

Salvador), sendo que a CAPES aprovou apenas a proposta de Minter para o ano de 2015. 



 

Gráfico 10: Instituições contatadas para co

 

 

Na tabela abaixo apresentamos os cursos de Pós

CONSUP e em funcionamento nos diferentes campi.

Instituições contatadas para convênio de Minter/Dinter em 2014.

Na tabela abaixo apresentamos os cursos de Pós-Graduação lato sensu

CONSUP e em funcionamento nos diferentes campi. 
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nvênio de Minter/Dinter em 2014. 

lato sensu aprovados pelo 
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Tabela 04: Cursos de Pós-Graduação lato sensu ofertados nos campi do IFMA. 
 

Nome do Curso  Resolução 
CONSUP 

Campus de Origem Nº de 
vagas 

Inicio e 
termino 

Meio Ambiente aplicado ao Ensino da 
Ciência 

Nº 062, de 
20/06/2013 

Bacabal   Não deu 
inicio 

Diversidade Cultural na Educação Nº 116, de 

30/09/2013 

Caxias  50 08/2013 a 
08/2014 

Questão Agraria, Agroecológica e Educação 
no Campo – Residência Agrária. 

Nº 075, de 
28/03/2013 

Maracanã 50 12/2013 a 
12/2015 

Educação Ambiental e Gestão Participativa 
de Recursos Hídricos 

Nº 028, de 
08/08/2005 

São Luís - Monte 
Castelo 

40 07/2013a 
07/2014 

PROEJA modalidade EaD Nº 052, de 
27/03/2013 

Barra do Corda 50 

02/2014 a 
04/2015 

Caxias 50 

Pinheiro 50 

São Luís – Monte 
Castelo 

50 

Educação do Campo  Maracanã 30 01/2015 a 
09/2016 

 
Tabela 05: Editais lançados e recursos destinados a Qualificação de Servidores do IFMA no ano de 
2014. 
 

Edital  Objeto Recurso Alocado 
(R$) 

Nº 04, de 26/03/2014 PROQUALIS 1.376.400,00 

Nº 06, 04/04/2014 Ciência Animal 50.000,00 

Chamamento REAMEC 61.600,00 

Chamamento Ciências da 
Computação 

16.200,00 

Pagamento UNIVALE Minter Turismo 
Hotelaria 

367.625,59 

Pagamento FIOCRUZ Minter Saúde e 
Ambiente 

200.000,00 

Total Investido na Qualificação de 
Servidores 

R$ 2.062.825,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO I – TABELAS RELACIONADAS A PESQUISA, FOMENTO E PÓS-
GRADUAÇÃO 
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Tabela 06: Projetos aprovados no Edital PRPGI 16, de 10 de junho de 2014, referente a 
Concessão de Auxílio Financeiro  para Participação em Eventos Científicos, Tecnológicos e de 
Inovação no Exterior para Docentes do IFMA. 

Servidor  Local do evento Campus Titulo do Trabalho  Valor (R$) 

Helton do 
Nascimen
to Alves 

Orlando-
Florid

a-
USA 

Monte Castelo A Multi-Population Genetic 
Algorithm to Solve Multi-
Objctive Remote Switches 

Allocation Problem in 
Distribution Networks 

9.000,00 

Eville Karina Maciel 
Delgado Ribeiro Buenos Aires -

Argen
tina 

Barreirinhas Percepciones de La Población de 
Barreirinhas  

(Maranhão, Brasil) Sobre Lo Parque 
Nacional dos Lençóis 

Maranhenses 

9.000,00 

Michelle de Sousa 
Bahury Genebra-Suíca Buriticupu Universitary teacher preparation of 

langage and literacy course: 
a discussion between 

college curriculum and the 
labor market demands 

9.000,00 

Paulo Roberto de 
Jesus Silva Portugal Codó Inclusão Escolar e Formação 

Docente: tensões e desafios 
no IFMA/Brasil 

9.000,00 

Total R$ 36.000,00 

 
 
 
Tabela 07: Projetos aprovados no Edital PRPGI 17, de 10 de junho de 2014, referente a 
Concessão de Auxílio Financeiro  para Participação em Eventos Científicos, Tecnológicos e de 
Inovação no Exterior para discentes do ensino superior e dos cursos de pós-graduação do 
IFMA. 
 

Discente Local do evento Campus Titulo do Trabalho  Valor (R$) 

Amanda Aberlardo 
Viana 

Beserra 

Salamanca-
Espan

ha 

Monte Castelo  CPSO Applied in the optimization of 
a speech recognition system 

7.000,00 

 
 
TABELA 08: Projeto aprovado no Edital PRPGI n 0 19, de  24 de junho de 2014, referente a 

Apoio à publicação de Artigos Científicos. 
 

 Servidor  Titulação Campus Titulo do Artigo  Valor (R$) 

Cristovão Colombo de 
Carvalho Couto 

Filho 

Doutor São Raimundo 
das 

Manga
beiras 

Validação do LIPE como 
Indicador de 

Digestibilidade Parcial 
em Ensaio com Bovinos 

2.000,00 

Cristovão Colombo de 
Carvalho Couto 

Filho 

Doutor São Raimundo 
das 

Manga
beiras 

Validação de NANOLIPE® como 
Indicador de 

Digestibilidade para 
Bovinos e de Menor 

Período de Coleta para o 
Indicador LIPE® 

2.000,00 
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Cristovão Colombo de 
Carvalho Couto 

Filho 

Doutor São Raimundo 
das 

Manga
beiras 

Estudo da Cinética de Passagem 
em Bovinos por 

Diferentes Técnicas 

2.000,00 

Edson Jansen Pedrosa de 
Miranda Júnior 

Mestre  São Luís Centro 
Históri

co 

Effect of Glass Powder on the 
Slump and 

Microstructure of 
Portland Cement 

Concrete 

584,00 

TOTAL R$ 6.584,00 

 
Tabela 09: Relação dos Grupos de Pesquisa Registrados no CNPq e Certificados pelo IFMA. 

 
Grupo de Pesquisa  Líder Campus Área  

Tecnologias Sociais e as 
Engenharias 

Antonio Jose Dias Vieira Imperatriz Educação 

Produção Animal e Meio 
Ambiente Cristovão Colombo de 

Carvalho Couto 
Filho 

São Raimundo das 
Mangabeiras 

Zootecnia 

Inclusão, Computação 
Aplicada e Sistemas 

Inteligentes 

Lucilene Ferreira 
Mouzinho 

São Luís Monte Castelo Engenharia Elétrica 

Grupo de Pesquisa Projetos 
Integrados ao HISTEDBR-MA Alberico Francisco do 

Nascimento 
São Luís Monte Castelo Educação 

Tecnologia Assistiva 
Keyll Carlos Ribeiro 

Martins 
São Luís Monte Castelo Engenharia 

Mecânica 

Grupo de Pesquisa em 
Sistemas de Energia (GPSE) Helton do Nascimento 

Alves 
São Luís Monte Castelo Engenharia Elétrica 

Cristalização de Vidros 
Aluísio Alves Cabral 

Júnior 
São Luís Monte Castelo Engenharia de 

Materiais e 
Metalúrgic

a 

Grupo de Pesquisa em 
Segurança Alimentar Natilene Mesquita Brito São Luís Monte Castelo Ciência e Tecnologia 

de 
Alimentos 

Grupo de Estudos Ambientais 
- GEA Natilene Mesquita Brito São Luís Monte Castelo Química 

Laboratório de 
Bionanoestrutura, 

Neurofisica e Superfície - 
LABNES 

José Joaquim de Sousa 
Melo 

São Luís Monte Castelo Física 

Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação 
Matemática (GEPEM) 

Dea Nunes Fernandes São Luís Monte Castelo Educação 

Grupo de Algoritoms 
Evolutivos Híbridos e Data 

Mining (GAEH-DM ) 

Omar Andres Carmona 
Cortes 

São Luís Monte Castelo Ciência da 
Computaçã

o 

Grupo de Pesquisa em 
Educação Ambiental e 
Gestão Participativa de 

Recursos Hídricos 

Ozelito Possidônio de 
Amarante Junior 

São Luís Monte Castelo Educação 



171 
 

Educação em Ciências  e 
Matemática e Educação 

Especial 

Regiana Sousa Silva São Luís Monte Castelo Educação 

Ciência e Tecnologia dos 
Alimentos Rodrigo Maciel Calvet Caxias Ciência e Tecnologia 

de 
Alimentos 

Acarologia Agrícola 
Andréia Serra Galvão Campus São Luís 

Maracanã 
Agronomia 

Som e Sociedade 
Agenor Almeida Filho São Luís Monte Castelo Lingüística 

Núcleo de Pesquisa e 
Produção de Imagem Marcus Ramúsyo de 

Almeida Brasil 
Campus São Luís Centro 

Histórico 
Comunicação 

Educação, Química e 
Sociedade Paulo Roberto Garcês 

Gonçalves 
Júnior 

Campus São Luís 
Maracanã 

Química 

Agronegócio Sustentável 
Stefan Hubertus Dorner Pinheiro Economia 

APAA - Análises e Pesquisas 
de Alimentos, Bebidas e 

Ambiental 

Arlan Silva Freitas São Luís Monte Castelo Química 

Grupo de Pesquisa História, 
Cultura e Patrimônio Creudecy Costa da Silva Campus São Luís Centro 

Histórico 
Educação 

CLIO & MNEMÓSINE - Centro 
de Estudos e Pesquisas em 

História Oral e Memória 

Fagno da Silva Soares Açailândia História 

Agricultura familiar economia 
solidária e desenvolvimento 

rural 

Elias Rodrigues de 
Oliveira 

Campus São Luís 
Maracanã 

Agronomia 

Materiais Cimentícios 
Ecoeficientes e Alternativos Conceição de Maria 

Pinheiro Correia 
São Luís Monte Castelo Engenharia Civil 

Poluentes Orgânicos 
Ozelito Possidônio de 

Amarante Junior 
São Luís Monte Castelo Química 

Inteligência Computacional 
Aplicada à Tecnologia Ginalber Luiz de Oliveira 

Serra 
São Luís Monte Castelo Engenharia Elétrica 

Tratamento Térmico por 
Irradiação de Microondas Jomar Sales Vasconcelos São Luís Monte Castelo Engenharia de 

Materiais e 
Metalúrgic

a 

Grupo de Pesquisa e Estudo 
de Solos aplicados à 

Engenharia Civil 

Conceição de Maria 
Pinheiro Correia 

São Luís Monte Castelo Engenharia Civil 

Biodiversidade e Educação 
Ambiental - BEA Éville Karina Maciel 

Delgado Ribeiro 
Barreirinhas Ecologia 

GEFORLIN 
Paula Francineti Ribeiro 

de Araujo 
São Luís Monte Castelo Lingüística 

Múltiplos Saberes e 
Produção das Diferenças na 

Contemporaneidade 
(GPMulti) 

Juciana de Oliveira 
Sampaio 

Caxias Sociologia 

Grupo de Pesquisa em 
Química Analítica e Gilmar Silverio da Silva São Luís Monte Castelo Química 
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Ambiental 

Acionamentos de Máquinas e 
Eletrônica de Potência Reginaldo Sousa Miranda São Luís Monte Castelo Engenharia Elétrica 

História e memória das 
instituições escolares da 

Região dos Cocais 
Maranhenses 

Odaleia Alves da Costa Timon Educação 

GRUPO DE INFORMÁTICA E 
GEOCIÊNCIAS -  IGeo Evaldinolia Gilbertoni 

Moreira 
São Luís Monte Castelo Geociências 

GIAGeo - Grupo de 
Informatica Aplicada e 

Geoprocessamento 

André Luis Silva dos 
Santos 

São Luís Monte Castelo Ciência da 
Computaçã

o 

Redes de Computadores, 
Sistemas Distribuídos e 

Telemática 

Rafael Fernandes Lopes São Luís Monte Castelo Ciência da 
Computaçã

o 

INSTRUMENTAÇÃO 
ELETRÔNICA APLICADA À 

TECNOLOGIA 

Washington Luis Santos 
Silva 

São Luís Monte Castelo Engenharia Elétrica 

Sanidade Animal Aplicada a 
Zootecnia e Produção Animal 

Sustentável 

Márcio da Silva Vilela São Raimundo das 
Mangabeiras 

Zootecnia 

Ecoeficiencia e Engenharias 
Adaci Nascimento Batista Imperatriz Geociências 

GPTAE 
Luciana Silva Aguiar 

Mendes Barros 
São Luís Centro Histórico Artes 

Grupo de Estudos em 
Química Marcelo Moizinho 

Oliveira 
São Luís Monte Castelo Química 

Produção e Sanidade Animal 
Danilo Rodrigues Barros 

Brito 
 Zootecnia 

GRUPO DE ESTUDOS AFRO-
BRASILEIROS E CULTURAIS-

GEABRAC 

Gerson Carlos Pereira 
Lindoso 

São Luís Centro Histórico Antropologia 

Grupo Biomassa 
Kiany Sirley Brandão 

Cavalcante 
São Luís Monte Castelo Química 

Grupo de Pesquisa em 
Microbiologia Kiany Sirley Brandão 

Cavalcante 
São Luís Monte Castelo Química 

Grupo de Química Analítica e 
Ambiental Adriana Barbosa Araújo São Luís Centro Histórico Química 

Turismo, Hospitalidade e 
Lazer Terezinha de Jesus 

Campos de 
Lima 

São Luís Centro Histórico Turismo 

Velhice, Cultura e Sociedade 
Terezinha de Jesus 

Campos de 
Lima 

São Luís Centro Histórico Educação 

Grupo de Pesquisa em 
Ciências Agrárias e 
Ambientais-GPCA 

Maria Verônica Meira de 
Andrade 

Caxias Zootecnia 

Química, Meio Ambiente e 
Ensino de Ciências Maron Stanley Silva 

Oliveira Gomes 
Bacabal Química 

Cultura, linguagens e ensino: 
o uso da língua na formação Joelina Maria da Silva São Luís Monte Castelo Letras 
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técnica e tecnológica Santos 

Educação: políticas e práticas 
Elen de Fátima Lago 

Barros Costa 
São Luís Monte Castelo Educação 

NEABI/IFMA- Campus 
Maracanã Maria do Socorro Coêlho 

Botelho 
Campus São Luís 

Maracanã 
Educação 

Grupo de Ensino, Pesquisa e 
Extensão Tecnológica Davina Camelo Chaves Zé Doca Química 

GRUPO DE PESQUISA 
INTERDISCIPLINAR EM MEIO 
AMBIENTE, AGROECOLOGIA 

E ENERGIAS RENOVÁVEIS 

Tania Maria da Silva 
Lima 

Buriticupu Agronomia 

LCE 
Marcelo Moizinho 

Oliveira 
São Luís Monte Castelo Química 

Grupo de Métodos 
Numéricos Aplicados à Física Adalto Rodrigues Gomes 

dos Santos Filho 
São Luís Monte Castelo Física 

GT ITCP 
Antonio Jeronimo de 

Almeida Neto 
Campus São Luís 

Maracanã 
Economia 

Grupo Interdisciplinar de 
Pesquisa em Educação e 

Ciência – GIPEC 

Alberes de Siqueira 
Cavalcanti 

São Luís Monte Castelo Educação 

Grupo de Pesquisa em Ensino 
de Química do Maranhão - 

GPEQUIMA 

Leonardo Baltazar 
Cantanhede 

Codó Química 

Ciência e Tecnologia 
Agroalimentar (CTAg) Rejeana Márcia Santos 

Lima 
Campus São Luís 

Maracanã 
Ciência e Tecnologia 

de 
Alimentos 

Grupo de Ações em Recursos 
Sustentáveis Agro-
Ambientais, GARSA 

Mariano Oscar Aníbal 
Ibañez Rojas 

Codó Química 

NUCLEO AUTÔNOMO DE 
AÇÕES SUSTENTÁVEIS EM 

QUÍMICA ANALÍTICA, 
ALIMENTOS E ÁGUA - NASQA 

Mariano Oscar Aníbal 
Ibañez Rojas 

Codó Química 

GRUPO DE PESQUISA EM 
GESTÃO, MEIO AMBIENTE E 

EDUCAÇÃO- GMAE 

Lucilene Pereira Buriticupu Ecologia 

Macroalgas e Macrófitas 
Maranhenses Khey Albert de Azevedo 

Fontes 
Campus São Luís 

Maracanã 
Botânica 

Núcleo de Pesquisa em 
Informática Aplicada Christiane Ferreira Lemos Campus São Luís 

Maracanã 
Ciência da 

Computaçã
o 

Grupo de Pesquisa em 
Magnetismo do IFMA  

(GPMAG-IFMA) 

Fabio Henrique Silva 
Sales 

São Luís Monte Castelo Física 

Grupo de Pesquisa em Ensino 
de Física do IFMA (GPEF-

IFMA) 

Fabio Henrique Silva 
Sales 

São Luís Monte Castelo Física 

Laboratório de Inovação e 
Aplicações em Física (LIAF-

IFMA) 

Fabio Henrique Silva 
Sales 

São Luís Monte Castelo Física 

Energia e 
ecodesenvolvimento Robert Guimarães Silva Imperatriz Engenharia de 

Energia 
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Síntese de Óxidos Metálicos 
Jose Hilton Gomes Rangel São Luís Monte Castelo Química 

Educação Ambiental, 
Sustentabilidade e 

Conservação 

Paulo Batalha Gonçalves São Luís Centro Histórico Ecologia 

Autoin-Automação 
Inteligente Antonio Luis do Rêgo 

Luna Filho 
São Luís Monte Castelo Ciência da 

Computaçã
o 

 
 

Tabela 10: Relação de Projetos PIBIC SUPERIOR - Campus São Luís -Monte Castelo 

Projeto Orientador Bolsista 
Aproveitamento de biomasssas amilácea e 
lignocelulósica residuais oriundas da 
agroindústria para a produção de açucares 
redutores 

Kiany Sirley Brandão 
Cavalcante Rayane Pereira Ribeiro 

Otimização da captação de energia solar em 
painés fotovoltaicos em função dos ângulos de 
posicionamento do painel solar utilizando-se o 
planejamento doerhlet Rubens Soeiron Gonçalves Paulo Pacheco Pinto 

Desenvolvimento de um software didático em 
energia solar Rubens Soeiron Gonçalves Bruno de Alencar Carneiro 
Aplicação de técnicas de otimização à 
localização de pontos de acesso e à alocação de 
canais em redes ieee 802.11b/g Rafael Fernandes Lopes 

Ramon Cantanhede 
Gusmao 

Propriedades termomecânicas de cerâmicas 
porosas à base de alumina-zirconita 
processadas com amidos e resíduos vegetais 

Antonio Ernandes M.Paiva 
Lisiane Fernanda Simeão 
de Azevedo 

Propriedades termomecânicas de cerâmicas 
porosas à base de alumina-zirconita 
processadas com amidos e resíduos vegetais Antonio Ernandes M. paiva 

Lisiane Fernanda Simeão 
de Azevedo 

Confiabilidade na rede de distribuição 
considerando o uso de geração distribuída Helton do Nascimento Alves Camila Correa Araujo 

Desenvolvimento de uma metodologia de 
análise e predição em séries temporais baseada 
na lógica nebulosa mamdani e takagi sugeno Helton do Nascimento Alves Libanio Carvalho Vieira 
Redescoberta da química: uma análise de 
metodologias educativas inovadoras no ensino 
da química 

Georgiana Eurides Viana de 
Carvalho 

Luis Carlos Diniz de 
Oliveira 

Formulação do método dos elementos de 
contorno para transferência de calor Andre Pereira Santana Vitor dos Santos Cordeiro 
Otimização de sistema de distribuição através 
da alocação de chaves de manobra 
considerando automação das chaves Helton do Nascimento Alves Railson Severiano de Sousa 
Influência do recozimento intermediário na 
otimização do processo de laminação a frio do 
alumínio 

Raimundo Nonato Barroso 
de Oliveira Ismar Correa Araujo 

Otimização bioinspirada utilizando enxame de 
partículas caótico (cpso): uma aplicação em 
reconhecimento de voz 

Washington Luis 
Santos Silva 

Amanda Abelardo Viana 
Beserra 

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

Washington Luis 
Santos Silva Andressa Cutrim Mendes 
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Desenvolvimento de kits didáticos para o 
aprendizado de eletrônica digital 

Washington Luis 
Santos Silva 

Cristian Monteiro Pinto 
Sousa 

O software geogebra em atividades 
investigativas: ampliando as compreensões Dea Nunes Fernandes 

Caio Renan Damascena 
Sampaio 

Tendências da educação matemática na 
formação de professores: os subprojetos de 
matemática do pibid Dea Nunes Fernandes 

José Diogo Tavares 
Pedrosa 

Otimização inteligente de imagens via 
prototipagem eletrônica Lucilene Ferreira Mouzinho Lucas Bertoldo Rezende 

Georreferenciamento de postos de 
combustíveis para espacialização na ilha de São 
Luis 

André Luis Silva 
dos Santos Klinger Soares Ferreira 

Aplicação do firefly algorithm à segmentação 
de imagens mamográficas Karla Donato Fook 

Lucas Henrique Silva 
Correia 

Efeito da aplicação de filtros de harmônicos e 
banco de capacitores em redes de distribuição 
com distorções harmonica Helton do Nascimento Alves Nathanna Isa Pereira Muniz 
Criação de banco de dados geográficos com 
arquitetura integrada para framework 
colaborativo de modelagem de distribuição de 
espécies Karla Donato Fook 

Simony Lindalva 
Cantanhede Nunes 

Comunidade perifítica associada a açudes de 
rizipiscicultura na Baixada Maranhense, 
Maranhão, Brasil. 

Naiza Maria Castro 
Nogueira Risele Araujo Vale 

Diagnóstico molecular da taxa de infecção de 
aedes aegypti (diptera, culicidae) por vírus 
dengue em São Luis, Maranhão Yrla Nivea Oliveira Pereira 

Flaviane Maria Galvão 
Rocha 

Caracterização de impactos gerados pela 
atividade de piscicultura na qualidade da água: 
estudo de caso no município de vitória do 
Mearim-MA 

Naiza Maria Castro 
Nogueira Lucelia de Brito Batalha 

Educação ambiental: práticas com alunos sobre 
a preservação do meio ambiente em uma escola 
pública em São Luís, Maranhão 

Naiza Maria Castro 
Nogueira 

Izabelle Cristina Silva 
Ramos 

Energia solar fotovoltaica em heteroestrutura e 
superrede de fibonacci Emilson Santana Guimarães Agnes de Oliveira Freire 

Viabilização de dormentes para estrada de ferro 
em concreto adicionado com partículas de 
bambu Antonio Jorge Parga da Silva 

Luis Augusto Alves Cutrim 
Junior 

Proposta do projeto de pesquisa do potencial de 
emprego de técnicas eletroquímicas em 
biomimetização do fenômeno de transição de 
molhabilidade em filmes finos metálicos sobre 
silício como modelo experimental, invitro, em 
neurocitotoxidade e neuroproteção José Joaquim de Souza Melo Marcos Aurélio Arouche 

Proposta de projeto de pesquisa de modelagem 
computacional dos mecanismos de ação de 
excitotoxidade glutamatérgica na região ca1, do 
hipocampo, para emprego como indicador de 
proteção de isquemia cerebral José Joaquim de Souza Melo Valéria Silva Santos 
Desenvolvimento de uma interface gráfica para 
mapas de karnaugh via matlab Lucilene Ferreira Mouzinho Vinicius Furtado Pontes 

Comorbidades associadas a casos de Tereza Cristina Silva Antonia dos Remédios 
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tuberculose em São Luis - MA Correa Costa 

Perfil epidemiológico da tuberculose 
drogarresistente no estado do Maranhão, no 
período de 2001 a 2012 

 Tereza Cristina Silva 
  

Dielle Emile Oliveira 
Garcia 

Francisco Marcelo Costa da Silva 

Teste de pressão constante para verificar a 
influência dos tratamentos térmicos de 
recozimento, normalização, têmpera e revenido 
na usinabilidade de um aço ABNT 1060 

Jose Ribamar dos Santos 
Ribeiro  Felipe Abreu Borges 

Proposta do projeto de pesquisa do potencial de 
aplicação da técnica experimental de 
espectrofotometria demonocamadas de tióis 
automontadas em superfícies sólidas para atuar 
como modelo de estudo de excitotoxidade 
glutamatérgica, in vitro José Joaquim de Souza Melo 

Willian Bismarck Serra 
Silva 

Sistema de detecção de desequilíbrio de idosos 
utilizando a plataforma fpga cyclone iv. 

Washington Luis Santos 
Silva Claudeir Lima Veras Penha 

Viabilização de dormentespara estrada de ferro 
em concreto de alta resistência aditivado com 
micro borracha de pneus e talos de bambu Antonio Jorge Parga da Silva 

Luís André Neves de 
Albuquerque 

Proposta do projeto de pesquisa do potencial de 
aplicação de nanofios de óxidos de silício 
crescidos por transição de molhabilidade para 
atuar como marcador biomiméticode isquemias 
cerebral in vitro ativado por excitotoxidade 
glutamatérgica José Joaquim de Souza Melo 

Willyson Richard Jardim 
Araujo 

Utilização da plataforma fpga cyclone iv em 
sistemas de detecção de incêndios por radiação 
infravermelha 

Washington Luis Santos 
Silva 

Andrei Alexander Nunes de 
Souza 

Análise e diagnóstico de faltas em motores de 
indução Reginaldo Sousa Miranda Rodrigo Vieira Amorim 

Blue game: um jogo educacional para autistas Jeane Silva Ferreira 
Renata Jaqueline Gonçalves 
e Sousa 

Ferramenta para avaliação de aprendizagem 
baseada em gamificação para dispositivos 
móveis Eveline de Jesus Viana Sa 

Nikolas Martins Brandão 
Oliveira 

Game Labeler: um jogo para aquisição de 
características de jogos educacionais Jeane Silva Ferreira 

Gustavo Santana Bastos 

Jessica Marine Sousa Lopes 

A pesquisa como princípio educativo: uma 
análise do programa institucional de bolsas de 
iniciação científica – pibic superior na 
formação do estudante de licenciatura do ifma 
– campus monte castelo 

Alberico Francisco do 
nascimento André Fernandes 

Uma análise dos algoritmos de aprendizagem 
de máquina para colaboração na navegação 
adaptativa em autoria de recursos digitais 

Eveline de Jesus Viana Sa 
Ana Elisa da Luz Lavras 

Viabilização de dormentes para estrada de ferro 
em concreto de alta resistência aditivado com 
micro borracha de pneus e talos de bambu 

Antonio Jorge Parga Da 
Silva 

Luís André Neves de 
Albuquerque 

Produção e a utilização de vídeo-aulas no 
ensino de química Marcelo Mooizinho Oliveira 

Gleison Neres Marques 

Projeto e implementação de controle em tempo 
real por alocação de polos baseado em 
observadores de estado via instrumentação 

Ginalber Luiz de Oliveira 
Serra 

Lorena Costa de Alencar 
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virtual de alto desempenho 

Sistema de controle adaptativo por modelo de 
referência no domínio do tempo contínuo 
baseado em plataforma de prototipagem 
eletrônica open-source (arduino) 

Ginalber Luiz de Oliveira 
Serra 

Paulo Henrique Gonçalves 
Melo 

Formulação, análise e projeto de 
compensadores de fase no domínio da 
frequência para aplicadores em processos 
industriais 

Ginalber Luiz de Oliveira 
Serra 

Paulo Ricardo Lopes 
Magalhães 

Síntese, caracterização e estudo das 
propriedades fotoluminescentes de materiais de 
bamoo4 e bawo4 

José Manuel Rivas Mercury 

Josenilma da Silva 

Josiene Lima dos Santos 

Relaxação estrutural em ligas amorfas do 
sistema cuzr-al Aluísio Alves Cabral Júnior 

Gyulianna Pinheiro Ribeiro 

Relevância ambiental das frações geoquímicas 
do fósforo em sedimentos de manguezal Gilmar Silvério da Silva 

Ysla Janine Paurá Martins 

Metais tóxicos em espécies estuarinas na ilha 
do maranhão: origem, contaminação e risco à 
saúde 

Gilmar Silvério da Silva 
Otaniel Santos Oliveira 

Estudo da dinâmica de movimento e recarga 
das baterias por placas fotovoltaicas de um 
protótipo triciclo elétrico para locomoção de 
cadeirantes 

Keyll Carlos Ribeiro Martins 

Lucas Pablo Silva Brandão 
Neves 

Desenvolvimento de um circuito 
microcontrolado para monitoramento dos 
parametros de operação de uma cadeira de 
rodas motorizada 

Keyll Carlos Ribeiro Martins 

Samuel Franco do 
Nascimento 

Desenvolvimento dos sistemas de dinâmica 
veicular e eletroeletrônico de um rpotótipo 
triciclo elétrico para locomoção de cadeirantes 
em vias públicas 

Keyll Carlos Ribeiro Martins Anthony Soares de Alencar 

Análise térmica dos sistema de arrefecimento a 
ar e água de motores a combustão interna  Keyll Carlos Ribeiro Martins 

Luiz Claudio Monteiro 
Farias Filho 

Determinação de glifosato e seu produto de 
degradação em águas superficiais  

Natilene Mesquita Brito 

Gregory Harisson Santos 
Pinheiro 

Leandro Coelho Moura 

Monitoramento de águas superficiais 

Natilene Mesquita Brito 

Artur Fernando Silva 
Moraes 

 Ronald Thiago de Paulo 

Desenvolvimento de jogo educativo tipo RPG 
para trabalhar educação ambiental no ensino 
médio Natilene Mesquita Brito 

Gabriel Pinheiro Rocha 

Rafael Teixeira Lima 

Avaliação de propriedades elétricas em função 
da corrosão Ronaldo Pinheiro Corrêa 

Ronaldo Silva Paixão 

Manual para descarte e tratamento de resíduos 
químicos de aulas práticas de química analítica 

Nazaré do Socorro Lemos 
Silva Vasconcelos 

Ana Carla Costa de 
Oliveira 

Ericka da Silva Lopes 
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Produção de poliuretano a partir de óleos 
vegetais 

Kiany Sirley Brandão 
Cavalcante 

Antônio Marcos Pereira dos 
Santos 

Qualificação para o trabalho ou interrupção da 
travessia para a escola unitária? - uma análise 
do pronatec no ifma campus monte castelo. 

Alberico Francisco do 
Nascimento 

Dayane Cristina Costa 
Aires 

A saúde e segurança do trabalhador no manejo 
dos resíduos de serviços de saúde em hospital 
privado de são luis - ma 

Isabela Vieira dos Santos 
Mendonça 

Eliana Rodrigues de Sousa 

Desenvolvimento de objeto de aprendizagem 
para o raspberry pi 

Eveline De Jesus Viana Sa Adryano Max Escorcio Da 
Silva 

A segregação e os resíduos de serviços de 
saúde em um hospital público de são luís - ma 

Isabela vieira dos santos 
mendonça 

Josilene Pereira Do 
Nascimento 

Determinação de biocidas antincrustantes de 
águas superficiais 

Natilene mesquita brito Diego Henrique Pereira 
Coelho 

Automação do processo de soldagem mig/mag 
através do acionamento de uma mesa de 
coordenadas xyz com motores de passo 

Waldemir Dos Passos 
Martins 

David Berg Da Conceição 
Pinho 

Big data mining: análise comparativa das 
bibliotecas mahout e oryx 

Josenildo Costa Da Silva Daniel Marcos Santos 
Gonçalves 

Sequências de recorrencias no 1º ano do ensino 
médio com auxilio da linguagem de 
programação basic 

Everton Soares Cangussú Jefferson Rodrigues 
Teixeira 

A capacitação como parte importante no 
manejo dos resíduos de serviços de saúde pelos 
funcionários da higienização 

Isabela Vieira dos Santos 
Mendonça 

Danielle da Silva Santos 

Desenvolvimento de biblioteca em linguagem c 
para classificação de padrões usando 

Orlando Donato 
Rocha Filho 

Felipe Gomes Barbosa 

Análise dos índices de desistência e de suas 
respectivas estratégias de combate nos cursos 
superiores de licenciatura nas áreas de ciências 
e matemática no IFMA/Campus Monte 
Castelo: um estudo diagnóstico.  

Maria Cristina Moreira Da 
Silva 

Anderson Nogueira 
Almeida 

Sergio Lucas de Freitas 

Mineração de séries temporais distribuídas Josenildo Costa da Silva Gustavo Henrique Batista 
Santos Oliveira 

Desenvolvimento rotinas na linguagem C 
voltadas para análise numérica 

Orlando Donato rocha filho Saulo Vitor Pinheiro 
Cantanhêde 

Projeto de controle robusto no espaço de 
estados via otimização por enxame de 
partículas: estudo de caso em robótica aplicado 
a um pêndulo invertido rotacional 

Ginalber Luiz de oliveira 
serra 

Allan Christian Alves 
Martins 

Metais tóxicos na ilha do Maranhão Gilmar Silvério Da Silva Erico June Neves Teixeira 

Determinação do perturbador endócrino 
bisfenol-a em amostras de água superficiais e 
de abastecimento 

Natilene Mesquita Brito Cléo Rocha de Sousa Júnior 

Projeto de uma central eólica: 
dimensionamento 
analítico e computacional 

Ronaldo Ribeiro Corrêa Aristides Ricardo Linhares 

A avaliação da coordenação e seletividade da 
proteção em sistema de potencia 

Ronaldo Ribeiro Corrêa Leonardo Ramos Fernandes 

Projeto de central solar fotovoltaica: 
dimensionamento e avaliação de ferramenta 
computacional 

Ronaldo Ribeiro Corrêa Tiago da Silva Torres 

Desenvolvimento de um kit computacional 
para traçado de diagrama assintótico de bode, 
lugar de raízes passo a passo e determinação da 

Lucilene Ferreira Mouzinho Manoel Carvalho de Sousa 
Milhomem 
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função de transferência pelo método do fluxo 
de sinal 

Analise sócioambiental do uso e ocupação do 
solo na zona costeira, região ocidental da ilha 
do Maranhão 

Yrla Nivea Oliveira Pereira 
Silvilene de Jesus da Silva 
Santos 

Desenvolvimento de um procedimento 
metodológico de práticas voltadas para o 
ambiente MALTAB das disciplinas de 
eletromagnetismo, circuitos elétricos e análise 
de sinais e sistemas 

Orlando Donato Rocha Filho Vanessa Abelardo Viana 
Beserra 

 
Tabela 11: Relação de Projetos PIBIC SUPERIOR - Campus Açailândia 

Projeto Orientador Bolsista 
Avaliação das águas do rio jacu (Açailândia – 
MA) Edson Carvalho Da Paz Ricardo dos Reis Bandeira 

Poluição atmosférica em Açailândia-MA: 
análise das concentrações de pm10 no período 
de 2012 a 2014 Suzenilde Costa Maciel 

Karla Regina Rodrigues 
Soares 

Rayane Brito Milhomem 
 
 
 
Tabela 12: Relação de Projetos PIBIC SUPERIOR - Campus Alcântara 
 

Projeto Orientador Bolsista 
Patrimônio cultural, turismo e preservação: as 
potencialidades da zona de preservação 
rigorosa (ZPR), do centro histórico do 
município de Alcântara- MA. ALCÂNTARA 
2014 

Danielle Cunha de Souza Da 
Rocha Juliana Luiza Silva Gomes 

 
 
 
Tabela 13: Relação de Projetos PIBIC SUPERIOR - Campus Bacabal 

Projeto Orientador Bolsista 

Potencial tecnológico do leite do coco de 
babaçu (orbignya sp) e aplicação tecnológica 

Maron Stanley Silva Oliveira 
Gomes 

Ana Caroline da Silva 
Rakley Vinicius Bueno 
Fernandes 

Caracterização física e secagem do coco 
babaçu da região de Bacabal, Maranhão 

Maron Stanley Silva Oliveira 
Gomes 

Fernando Felipe Oliveira 
Lima 

 
 
 
Tabela 14: Relação de Projetos PIBIC SUPERIOR - Campus Barreirinhas 

Projeto Orientador Bolsista 

Educação das relações étnico-raciais e o Ensino 
de Ciências na rede pública municipal de 
ensino de Barreirinhas-MA Fernanda Lopes Rodrigues 

Almerinda Sousa Pinheiro 
Neta 

Angela Lima Santos 
 

 
 
 
 

Tabela 15: Relação de Projetos PIBIC SUPERIOR - Campus Buriticupu 
 

Projeto Orientador Bolsista 

Juventude e Políticas Públicas: abrangência e 
relevância 

Antonio Jorlan Soares de 
Abreu Railson Silva Paz 
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História e Memória do IFMA Campus 
Buriticupu 

Antonio Jorlan Soares de 
Abreu 

Jhonata Wilson Pereira 
Fernandes 

O uso das redes sociais na efetivação do 
princípio da publicidade na administração 
pública 

Marcos Antonio Alves 
Batista Filho 

Josimar Ferreira de Sousa 

Naissa Mariana Farias Cruz 
Avaliação de práticas agroecológicas através da 
implantação de quintais produtivos no 
município de Buriticupu – MA Évila de Castro Costa 

Waldeilson Santana dos 
Santos 

 
 
Tabela 16: Relação de Projetos PIBIC SUPERIOR - Campus Caxias 

Projeto Orientador Bolsista 
Pesquisa de salmonella spp e coliformes a 35 e 
45º c em mãos de manipuladores, 
equipamentos e utensílios de boxes que 
comercializam pescados no mercado público de 
Caxias, MA 

Rodrigo Maciel Calvet Francisco Wanderson Pinto 
De Carvalho 

Levantamento florístico das espécies de bambu 
com ocorrência no cerrado maranhense 

Francisca Maria Barbosa Aylane da Costa Pereira 

Produção e análise de margarina a partir do 
óleo de buriti (mauritia flexuosa l.) 

João Da Paixão Soares Kionnys Novaes Rocha 

Aline Rafaela Rodrigues 
De Carvalho 

Caracterização físicoquímica e microbiológica 
das águas do riacho Lamego no município de 
CAXIAS-MA 

João Da Paixão Soares  

 

Juliana Da Silva Pereira  

 

Willames Ramos 
Vasconcelos  

 
Variação sazonal na concentração de 
metabólitos secundários da jureminha 
(desmanthus virgatus) 

Maria Verônica Meira De 
Andrade 

José Ailton Alves Costa 

Avaliação da qualidade ambiental do riacho 
lamêgo no ifma- Campus Caxias através da 
medida biondicadora razão ept/chironomidae e 
coliformes fecais 

Daniel Silas Veras Dos 
Santos 

Kaique Kelvin De Queiroz 
Da Silva 

Laís Carolline do 
Nascimento Siqueira 

Química e cegos - deficiências e contribuições: 
uma análise do ensino de química em turmas 
inclusivas do IFMA-Campus Caxias 

Pedro Alberto Pavão Pessôa 
Juliana Carvalho Torres 

Bioindicadores de qualidade do solo na reserva 
ecológica do inhamum e área de proteção 
ambiental municipal do buriti do meio, Caxias, 
MA, com enfoque nos ácaros e colêmbolos 

Régia Maria Reis Gualter 

Laiane Cunha Ferreira 

Marirlan dos Reis Santos 

Ensino De Química: Estudo E Aplicação De 
Metodologias Alternativas Em Turmas De 
Ensino Médio Do Centro De Ensino 
Monsenhor Clóvis Vidigal No Município De 
Caxias-Ma 

Eduardo Pinto de Andrade 

Pedro Alberto Pavão 
Pessôa 

Pesquisa de staphylococcus aureus e bactérias 
heterotróficas aeróbias mesófilas em mãos de 
manipuladores, equipamentos e utensílios de 
boxes que comercializam pescados no mercado 
público de caxias, ma 

Rodrigo Maciel Calvet 

Edvania da Conceição 
Sarmento 
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Pesquisa de salmonella spp e coliformes a 35º c 
e 45º c em peixe salgado e seco comercializado 
na cidade de Caxias, MA 

Rodrigo Maciel Calvet Daiele dos Santos Mendes 

Avaliação das condições higiênicas e sanitárias 
de camarão salgado e seco comercializado na 
cidade de caxias, ma 

Rodrigo Maciel Calvet Auro Almeida de Araújo 

Identificação da microbiota deteriorante do 
leite bovino em propriedades leiteiras do estado 
do maranhão 

Joyce Bitencourt Athayde 
Lima 

Franciellem de Sousa 
Carvalho 

Reginara Teixeira Silva 
A ética na era da biotecnologia: uma reflexão 
filosófica a partir dos conceitos 
“responsabilidade” e “vida” na filosofia de 
Hans Jonas 

Hellen Maria de Oliveira 
Lopes 

Rayane Ferreira Dos Santos 

Fauna epígea influenciada pelo uso de culturas 
em sistema de cultivo em aléias em Caxias, 
MA  

Régia Maria Reis Gualter 
Jéssica Oliveira Chaves 

Letícia da Silva 
 
 
 
Tabela 17: Relação de Projetos PIBIC SUPERIOR - Campus São Luís- Centro Histórico 
 

Projeto Orientador Bolsista 
História da luta pela educação pública de 
qualidade no maranhão na primeira década dos 
anos 2000: Levantamento das fontes do 
SINDESEP e da ASP 

Lícia Cristina Araújo da 
Hora 

Francivete Almeida de 
Oliveira 

História, política e imagem dialética em 
Maranhão 66 revisitado nas perspectivas das 
artes, das ciências sociais e da comunicação 

Marcus Ramúsyo de 
Almeida Brasil 

Dandara Maira Pastana 
Kran 
Nágela Mila de Mesquita 
Melo 

São Luís (MA), cidade amiga do idoso? 
Limites e possibilidades para um 
envelhecimento ativo 

TEREZINHA DE JESUS 
CAMPOS DE LIMA 

FERNANDA 
EVANGELISTA 
ROSSANA 

  
MARIA DE OLIVEIRA 
GOMES 

 
 
Tabela 18: Relação de Projetos PIBIC SUPERIOR - Campus Codó 

Projeto Orientador Bolsista 
Densidade e estoque de carbono em solos de 
pastagens sob diferentes densidades de 
palmeiras de babaçu na região dos cocais 
maranhenses André Mantegazza Camargo 

Ubiratan Araujo de 
Carvalho 

Identificação das condições de armazenamento 
e manipulação de alimentos no restaurante do 
IFMA-CAMPUS CODÓ 

Alvaro Itauna Schalcher 
Pereira Isis Valéria Borges da Silva 

Elaboração de suco misto com características 
funcionais utilizando diferentes concentrações 
de polpa de acerola (malpighia emarginata l.) e 
vinagreira (hibiscus sabdariffa l.) Cecília Teresa Muniz Pereira Renata Freitas Souza 
Características bromatológicas da pastagem de 
capim tanzânia (panicum maximum cv. 
Tanzânia i) sob diferentes níveis de adubação 
nitrogenada na região dos cocais maranhenses André Mantegazza Camargo Felipe Vieira da Silva 
Produção de mudas de duas cultivares de 
berinjela (solanum melongena l.) em ambiente 

Adeval Alexandre 
Cavalcante 

Talytha Ravenna de Melo 
Souza 
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protegido. Neto 

Função de produção da cultura do milho (zea 
mays l.) Consorciado com o feijãocaupi (vigna 
unguiculata (l.) Walp) sob diferentes lâminas 
de irrigação e doses de Nitrogênio Wady Lima Castro Junior Giselle da Cruz de Almeida 
Propagação vegetativa de plantas medicinais: 
boldo grande (plectranthus barbatus ) e boldo 
rasteiro (plectranthus neochilus) 

Adeval Alexandre 
Cavalcante Neto Valéria Melo Costa 

Produtividade de alface (lactuca sativa l.) 
Hidropônica em função de diferentes dosagens 
de solução nutritiva – sistema 
NFT Wady Lima Castro Junior 

Luis Rodrigo de Sousa 
Coutinho 

Uso de silicatos “areia de praia” como 
adsorvente de corantes em sistemas aquosos: 
sua aplicabilidade no tratamento de efluentes 
têxteis. 

Leonardo Baltazar 
Cantanhede 

Ana Paula Macedo 
Marques 

Uso de silicatos “areia de praia” como 
adsorvente de corantes em sistemas aquosos: 
sua aplicabilidade no tratamento de efluentes 
têxteis. 

Leonardo Baltazar 
Cantanhede 
  

Ana Paula Macedo 
Marques  
Dalilla Carvalho da Silva 
Lima 

Identificação dos conflitos agrários no 
município de Codó/MA Amanda Santos Ariadna Meneses Rego 
O cultivo do feijão-fava (phaseolus lunatus l.) 
Sob diferentes lâminas de irrigação e doses de 
fósforo Wady Lima Castro Junior 

Ednaldo Bezerra Dos 
Santos 

Função de produção da cultura do da alface 
(lactuca sativa l.) Diferentes lâminas de 
irrigação e doses de nitrogênio Wady Lima Castro Junior 

Vanderlene Nascimento Da 
Silva  
WILIANE CANDIDA DA 
SILVA MARTINS 

Rochagem: o uso do pó de basalto como 
alternativa sustentável para a fertilização do 
solo na região dos cocais maranhenses Adjaci Dias De Brito 

Carlene Boaventura Da 
Silva 

Pão enriquecido com farinha das folhas 
vinagreira (hibiscus sabdariffa, l.) 

José Brandão De Menezes 
Júnior 

Maria De Lurdes Campos 
Dos Santos 

Produção de geleia dos cálices de vinagreira 
(hibiscus sabdariffa l.) Com pectina de 
maracujá 

José Brandão De Menezes 
Júnior Maria Elenilde Soares Lima 

O cultivo do milho (zea mays l.) Consorciado 
com feijão-caupi (vigna unguiculata (l.) Walp) 
sob diferentes lâminas de irrigação e épocas de 
cultivo Wady Lima Castro Junior Genilson De Sousa Oliveira 
A espiritualidade como prática educativa 
transdisciplinar no instituto federal do 
maranhão campus – Codó 

Antonio Sérgio Moreira Dos 
Santos José Alanderson Gomes 

Efeito do substrato organico na produção de 
vinagreira (hibiscus sabdariffa l.) 

José Brandão De Menezes 
Júnior 

João Bosco Alencar Silva 
De Almeida 

Extração, rendimento e caracterização físico-
química de óleos extraídos dos frutos das 
palmáceas (pequi caryocar brasiliense, 
macaúba acrocomia aculeata, babaçu orbignya 
phalerata e buriti mauritia flexuosa) no 
município de Codó - MA 

Eva Michelly Carvalho 
Santana Nobre 

Maria Betânia Andrade 
Almeida 

Sabrina Karen De Castro 
De Sousa 

Avaliação produtiva da cultura do milho (zea 
mays l.) Submetida a diferentes doses de NPK Adjaci Dias De Brito 

Jessica Francisca Ferreira 
Calda 

Análise do cultivo de alface (lactuca sativa l.) 
utilizando substrato de babaçu (attalea spp.) em 
comparação com outros substratos orgânicos 
no município de Codó - MA 

Maiany Gonçalves De 
Carvalho 

Raimundo Fontes Dos 
Santos Junior 

Avaliação produtiva da cultura do milho (zea 
mays l.) Submetida a diferentes doses de NPK Adjaci Dias De Brito 

Jessica Francisca Ferreira 
Caldas 

Um estudo sobre comunidades rurais e a 
importância sócio econômica e ambiental do 

Francisca Inalda Oliveira 
Santos 

Magda Daniele Rocha Dos 
Santos 
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extrativismo do babaçu (orbignya phalerata 
mart.) no municipio de Codó /MA 
Educação matemática e o uso do lúdico em 
aulas de matemática no IFMA Campus Codó Jandherson Moura Silva 

Francilene Sousa Santos 
Carlos 

Estudo dos saberes locais das comunidades 
rurais assentadas nas microbacias saco e 
codozinho do municipio de Codó-MA a partir 
da etnoecologia 

Francisca Inalda Oliveira 
Santos 

Maria Ducarmo Brenda De 
Souza Garcia 

 
 
 

Tabela 19: Relação de Projetos PIBIC SUPERIOR - Campus Imperatriz 

Projeto Orientador Bolsista 
O ensino de matemática nos anos iniciais em 
salas multisseriadas na educação do campo Aricelma Costa Ibiapina Jardenia Lima De Sousa 

Educação inclusiva de alunos com deficiência 
física ou com mobilidade reduzida no contexto 
do IFMA Campus Imperatriz Aricelma Costa Ibiapina 

David Italo Silva de 
Oliveira 

Fabiano Sousa Lira 
Software computacional: como possibilidade 
de superação das dificuldades de aprendizagem 
do ensino da física no ensino médio integrado 
do IFMA Campus Imperatriz Aricelma Costa Ibiapina 

Francisco Weldem Silva de 
Sousa Junior 

Matheus Costa Andrade 

Uso de espelhos para o aumento da eficiência 
energética em painéis solares Adaci Nascimento Batista 

Adriano Rodrigues De 
Sousa 
Samara Jesseni Gomes 
Alves 

Análise das alternativas de inclusão social para 
portadores de necessidades especiais e idosos a 
partir da criação e implantação de um sistema 
de automação residencial com hardware de 
baixo custo em Imperatriz Maria José Ribeiro De Sá Millena barbosa melo 

Crescimento e caracterização de cristais 
orgânicos Rivelino Cunha Vilela 

Alexandre Saraiva Costa 

Valberto De Jesus Sousa 

Sistema de alerta dos níveis fluviais - SANF Artur Bernardo Silva Reis 

Eduardo Lira Da Silva 
Lima 
Jardel Henrique Sousa 
Belisário 

Uma análise do programa de jovens e adultos 
na concepção dos professores do instituto 
federal do maranhão – campus imperatriz Josenilde Azevedo Pinto 

Vinicius Bandeira Miranda 

Ytal Ruã Andrade Souza 
A física e o meio ambiente: matriz energética 
do brasil, impactos ambientais no uso das 
hidrelétricas e projetos sustentáveis na geração 
de energia renovável. 

Francisco De Assis 
Rodrigues Lima Rivelino Cunha Vilela 

Diagnóstico do processo didático dos docentes 
de física no ensino médio das escolas públicas 
estaduais de imperatriz Josenilde Azevedo Pinto 

Cleydson Wallace Castro 
Da Silva 

Sistema automatizado de baixo custo para 
redução do desperdício de energia elétrica nas 
residências José Iran Saraiva Da Silva 

Antonio Barros Feitosa 
Júnior 
Rodrigo Possidônio 
Noronha 

 
 
 

Tabela 20: Relação de Projetos PIBIC SUPERIOR – Campus São Luís – Maracanã 
 

Projeto Orientador Bolsista 
Perfil bioquímico de caprinos castrados e 
inteiros suplementados com vitamina e 
(acetato-alfa-tocoferol) 

José Antonio Alves Cutrim 
Junior 

Danilo Rodrigues Barros 
Brito 
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Crescimento e da sobrevivência da “ostra 
nativa” crassostrea gasar cultivada em 
diferentes sistemas de cultivo no município de 
Raposa – Maranhão. Leonardo Silva Soares Deizielle Saboia Mendes 
Desempenho produtivo de caprinos machos 
inteiros e castrados, suplementados com 
vitamina e (acetatoalpha-tocoferol) 

José Antonio Alves Cutrim 
Junior Igor Cassiano Saraiva Silva 

Comportamento e índice de conforto térmico 
de caprinos machos inteiros ou castrados, 
suplementados com vitamina E (acetatoalpha-
tocoferol) 

José Antonio Alves Cutrim 
Junior Edneide Marques Da Silva 

Avaliação da qualidade do gelo utilizado na 
conservação de peixes em São Luis-MA Rejeana Marcia Santos Lima 

Ellen Christine 
Albuquerque Costa 

Caracterização da atividade antibacteriana de 
óleos essenciais de pimenta do gênero 
capsicum frente à microbiota de filés de peixe. Rejeana Marcia Santos Lima Rayane Silva Barros 
Pesquisa de indicadores de contaminação fecal 
em gelo utilizado na conservação de peixes em 
São Luis-MA Rejeana Marcia Santos Lima 

Kelly Sâmara Albuquerque 
Sousa 

Perfil de sensibilidade “in vitro” a 
antimicrobianos de salmonella spp. E 
escherichia coli isoladas da carne de frango 
comercializada em mercados públicos 
maranhenses Rejane Márcia Santos Gilcimara Da Silva Tavares 
Investigação e avaliação de softwares livres do 
setor agrário para serem aplicados como 
ferramentas pedagógicas no curso técnico em 
agropecuária do IFMA – campus São Luís – 
Maracanã 

Berto de Tacio Pereira 
Gomes Jardeny Dos Santos Araujo 

Gelatinização e retrogradação da fécula de 
mandioca, polvilho doce, amido de arroz e do 
milho 

Franky Soedirlan 
Resosemito Valéria Sousa Mota 

Sistema de segurança alimentar: construção de 
uma base de dados sobre características que 
definem a qualidade de frutas e hortaliças 

Christiane Ferreira Lemos 
Lima 

Deydyane Dos Santos 
Moreira 

Avaliação do índice de acidez do óleo de 
babaçu por espectroscopia no infravermelho 
médio com transformada de fourier e 
calibração multivariada. Eliane Rodrigues De Sousa 

Claudson Henrique Coelho 
Costa 

Avaliação do índice de peróxido do óleo de 
babaçu por espectroscopia no infravermelho 
médio com transformada de fourier e 
calibração multivariada. Eliane Rodrigues De Sousa Cleilton Sousa Frota 
Produção e qualidade de batata-doce 
biofortificada em função de doses nitrogênio-
uréia e esterco de bovino 

Sandra Maria Cruz 
Nascimento 

Maria Leiciane Machado 
Paiva  

Efeitos das diversas teores da cms do peixe 
tibiro (oligoplites palometa) nas características 
físicoquímicas do biscoito keropok 

Franky Soedirlan 
Resosemito 

Dhowana Luz Dos Santos 
Matos 

Análise das transformações ocorridas com os 
frutos de açaí comercializados nas feiras livres 
de São Luis -MA 

Antonio Jeronimo De 
Almeida Neto 

 
Joiciane De Jesus Da Silva 

Sousa 
Nuberlene Ferreira 

Carvalho 
Levantamento florístico e variação de biomassa 
das macrófitas ocorrentes na Lagoa do 
Giramundo em Barreirinhas – MA 

Khey Albert De Azevedo 
Fontes Ellen Cristina Vale Silva 

 
 

Tabela 21: Relação de Projetos PIBIC SUPERIOR – Campus Santa Inês 
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Projeto Orientador Bolsista 
Modelagem matemática de fenômenos 
biológicos em santa Inês-Ma e Região 

Francisco Pessoa De Paiva 
Júnior 

Luis Fernando Frazão 
Monteiro 
Ronald dos Santos Melo 

Infovias e inclusão digital: análises das 
tecnologias necessárias para a implantação de 
estações digitais no Ifma. 

Vanessa Da Silva Feitosa Jorge Luis Da Rocha Lima 

Produção, aplicação e avaliação de tinta natural 
a base de terra. 

Maria Aparecida Serejo Vale 
  

Dália Santos Nascimento 

Jéssica Alcântara Silva de 
Freitas 

 
 
Tabela 22: Relação de Projetos PIBIC SUPERIOR – Campus São João dos Patos 

 

Projeto Orientador Bolsista 
O impacto do programa “bolsa família” no 
sertão maranhense. 

Claudete Ribeiro De Araujo Adriana Lima da Silva 
Almeida 
Angélica Nolêto da Silva 

Física no 9° ano do ensino fundamental: um 
estudo da metodologia utilizada na escola 
centro de ensino Doutor Paulo Ramos e Escola 
Municipal Governador Newton Bello em São 
João dos Patos. 

Samuel Pinheiro Gonçalves Arão Nolêto da Carvalho 
Neto 
Brunna da Costa Silveira 

 
Tabela 23: Relação de Projetos PIBIC SUPERIOR – Campus São Raimundo das Mangabeiras 
 

Projeto Orientador Bolsista 
Prevalência de brucelose e tuberculose bovina 
no Município de São Raimundo das 
Mangabeiras-MA 

Cristovão Colombo De 
Carvalho Couto Filho 

Miria Alves Cirqueira 

Marcos Henrique Da Silva 

Contradições na distribuição espacial dos 
médicos em uma zona de fronteira agrícola: o 
exemplo do Sul do Maranhão 
Em 2011. 

Eder Romagna Rodrigues Cristiano Benigno Machado 

Caracterização da macrofauna edáfica sob 
diferentes sistemas de manejo no cerrado 
Maranhense 

Maria Dorotéia Marçal Da 
Silva 

Cintia Pinheiro Dos Santos 

Scarleth Ohara Guimarães 
Costa 

Contradições na distribuição espacial dos 
médicos em uma zona de fronteira agrícola: o 
exemplo do sul do maranhão em 2011 

Eder Romagna Rodrigues   
Cristiano Benigno Machado  
 

Caracterização da macrofauna edáfica sob 
diferentes sistemas de manejo no Cerrado 
Maranhense 

Maria Dorotéia Marçal Da 
Silva 

Cintia Pinheiro Dos Santos 

Scarleth Ohara Guimarães 
Costa 

Conhecimento popular de plantas medicinais 
no município de São Raimundo Das 
Mangabeiras - MA 

Miquéias Oliveira De Souza Kaezze Mendes de Oliveira  

Uso e manejo de plantas nativas usadas como 
alimentos no entorno do campus São Raimundo 
Das Mangabeiras-MA 

Miquéias Oliveira De Souza Tatiana de Souza Barros 
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Lixo e reciclagem: uma visão sócio- ambiental 
dos catadores de resíduos sólidos na cidade de 
Loreto-Ma 

Eder Romagna Rodrigues Edna Mayra Arrais Nunes 

Identificação de endoparasitas em caprinos no 
município de São Raimundo Das Mangabeiras 
– MA 

Hébelys Ibiapina Da 
Trindade 

Karolline Mendes de 
Oliveira 

 
 
Tabela 24: Relação de Projetos PIBIC SUPERIOR – Campus Timon 

 

Projeto Orientador Bolsista 
As escolas municipais de Timon e seus 
patronos: aspectos biográficos 

Odaléia Alves Da Costa Beatriz Bacelar Barbosa 

Tiago Rodrigues Da Silva 

Saúde vocal e condições de trabalho dos 
professores do município e do Ifma Timon 

Carlene De Souza Bitu Joao Paulo Farias Lima 

Soraya Sara Viana Castro 

Seleção e consumo de livros didáticos de 
ciências nas séries finais do ensino fundamental 

Odaléia Alves Da Costa Tayse Da Conceição 
Ribeiro Ferreira 

Aspectos higiênico-sanitários de 
estabelecimentos comercializadores de sushi e 
sashimi (temakeria) em Timon/MA 

Luiz Antonio Silva 
Figueiredo Filho 

João Alves De Almeida 
Neto 

  Joao Welliton De Souza 
Teodoro 

 
 
 

Tabela 25: Relação de Projetos PIBIC SUPERIOR – Campus Zé Doca 
 
Projeto Orientador Bolsista 

Estudo sobre a estabilidade oxidativa de 
biodiesel originário de plantas da região do 
Turi-Ma 

Myrna Barbosa Guimarães João Batista Da Silva 
Conceição 

Identificação de bromato de potássio em pães 
tipo francês comercializados em diferentes 
cidades da Microrregião de Pindaré (maranhão) 

Kiara Margarethe Costa 
Martins 

Luiz Carlos Rocha Junior 

Qualidade microbiológica de milk shakes 
produzidos em estabelecimentos situados no 
município de Zé Doca, Ma 

Luciano De Souza Rodrigues 
Júnior 

Rhamilla Muniz 
Nascimento 

Susceptibilidade de cepas de staphylococcus 
aureus isolados de leite cru a antibióticos 
comerciais Lucélia Da Cunha Rodrigues 

Aparecida Selsiane Sousa 
Carvalho 

Identificação de organismos zoospóricos e 
riscos socioambientais em lagoas na cidade de 
Zé Doca, Maranhão 

Osiel César Da Trindade 
Junior Paulo Roberto Lima Mota 

Elaboração de cookie sem glúten a partir da 
farinha de inhame enriquecida com farinha do 
mesocarpo do coco babaçu Lucélia Da Cunha Rodrigues Valdeane De Jesus Santos 
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Análise microbiológica e físico-química da 
farinha de milho comercializada em armazéns 
na cidade de Zé Doca, Maranhão 

Osiel César Da Trindade 
Junior 

Frank Dos Santos Da 
Silva 

 
 

Tabela 26: Relação de Projetos de Inovação que estão sendo desenvolvidos no âmbito do IFMA fomentados com 
bolsa para alunos e recurso financeiro de R$ 5.000,00 para execução – Campus Monte Castelo 

Ordem Projeto Orientador Bolsista 

1 

 
Estudo comparativo da resistência à corrosão entre o concreto 
geopolimérico de ultra-alto desempenho e o concreto à base de 
cimento portland 

 
Fábio Henrique Silva Sales 

 
Felipe Lima Da 
Costa 
 

2 

 
Fabricação e avaliação da eficácia de argamassa de revestimento 
utilizando argila tratada magneticamente na forma de aglomerante 

 
Fábio Henrique Silva Sales 

 
Bruna Antonia 
Ferreira De 
Andrade 
 

3 

 
Determinação de eficiência dos efeitos do campo magnético 
gerado pelos ímãs terras raras em norcarotenoides da bixa orellana 
para coloração de compósitos cimentícios ecoeficientes 

 
Fábio Henrique Silva Sales 

 
Raíssa Ferreira do 
Nascimento 
 

4 

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

 
José Manuel Rivas Mercury 

 
Jessica Santos 
Martins 
 

5 

 
Desenvolvimento de três protótipos ergométricos de baixo custo 
como auxílio nas atividades físicas dos cadeirantes residentes nos 
bairros da cidade de São Luís 

 
Keyll Carlos Ribeiro Martins 

 
Nathalie Soares 
Almeida 
 

6 

 
Análise experimental e computacional do fluxo sanguíneo na 
artéria renal 

 
Keyll Carlos Ribeiro Martins 

 
Kaio Lourenço 
Teixeira Barbosa 
 

7 
 
Desenvolvimento de um dispositivo sensorial olfativo aplicado à 
determinação de contaminantes no leite 

 
Jomar Sales Vasconcelos 

 
Franciele Lima 
Silva 

8 

 
Caracterização proteica de variedades de milho (zeamays) 
influenciadas pelo sistema em cultivo em áleias 

 
Georgiana Eurides Viana De 
Carvalho 

 
Francisney 
Carvalho De 
Almeida 
 

9 

 
Aplicação dos processos oxidativos avançados (POA) na 
degradação de antibióticos 
 

 
Gilmar Silvério Da Silva 

 
Lays Dantas 
Matos 
 

10 
Produção e análise experimental de aditivo plastificante ecológico 
de resíduos oleaginosos domésticos magnetizados para a 
confecção de concreto de alto desempenho 

Fábio Henrique Silva Sales 
Barbara de 

Andrade Cesar 
 

11 Análise comparativa das propriedades mecânicas do concreto 
produzido com água magneticamente tratada 

Fábio Henrique Silva Sales 
Wanessa Karoline 
Maciel Carvalho 

 

12 
Síntese e análise do desempenho do lixo inorgânico vítreo 
proveniente da reciclagem de resíduos industriais em substituição 
total do agregrado fino no concreto de pós reativos 

Fábio Henrique Silva Sales 
Janaina Lima 

Borges 
 

13 
Aplicação de técnicas quimiométricas em amostras de mel usando 
análise multielementar por icp oes: um caminho para certificação 
de origem 

Gilmar Silvério da Silva 
Suzana Lino da 

Silva 
 

14 Uso de alumínio para remediação de corpos aquáticos com 
elevados teores de fósforo 

Gilmar Silvério da Silva 
Juliana Bruzaca 

Lima 
 

15 
Desenvolvimento e análise experimental de um sistema de injeção 
eletrônica de combustível em motores de ciclo-otto de pequeno 
porte 

Keyll Carlos Ribeiro Martins 
Gleydson Hiago 
Sousa Oliveira 

16 
Utilização de cinzas de carvão de termoelétrica como pozolana e 
agregado miúdo em concreto 
 

Antonio Ernandes M.Paiva 

Alice Maria 
Albuquerque 

Costa 
 

17 
Utilização de fibras vegetais e isopor em argamassa térmica para 
revestimentos. 

Antonio Ernandes M.Paiva 

Kleilson 
Raimundo Chagas 

Nunes 
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Tabe

la 
27: 

Relaçã
o de 
Projet

os de 
Inovaç
ão que 

estão 
sendo 

desenv
olvido

s no 
âmbito 

do 
IFMA 
fomen
tados 
com 

bolsa 
para 

alunos 
e 

recurs
o 

financ
eiro de 

R$ 
5.000,

00  
para 

execuç
ão – 
Camp

us Zé 
Doca 
 
 
Tabe

la 
28: 

Relaçã
o de 
Projet

os de 
Inovaç
ão que 

estão 
sendo 

desenv
olvidos no âmbito do IFMA fomentados com bolsa para alunos e recurso financeiro de R$ 5.000,00  para execução – 
Campus Bacabal 

 
Tabe

la 
29: 

Relaçã
o de Projetos de Inovação que estão sendo desenvolvidos no âmbito do IFMA fomentados com bolsa para alunos e 
recurso financeiro de R$ 5.000,00  para execução – Campus Caxias 

18 
Formulação de elementos de contorno para modelagem óssea 

Andre Pereira Santana 
Vania Maria Costa 

Sousa 
 

19 Sistema ótimo estocástico de detecção de falha no abastecimento 
de tanques de armazenamento de líquidos combustíveis 

Lucilene Ferreira Mouzinho 
Michael Jamesson 

Almeida Nunes 
 

20 
Sistema inteligente de baixo custo para o monitoramento do 
cultivo de plantações em áreas abertas baseado em algoritmo 
genético via tecnologia zig-bee 

Lucilene Ferreira Mouzinho 
Elton Sousa 
Barros Costa 

 

21 Sistema de controle inteligente auto sustentável para irrigação 
baseado em algoritmo firefly via prototipagem eletrônica 

Lucilene Ferreira Mouzinho 
Sérgio Reis Santos 

Rodrigues 
 

22 
Viabilização de matrizes de concreto de cimento portland 
reforçadas com fibras longas oriundas da reciclagem de garrafa 
pet 

Antonio Jorge Parga Da 
Silva 

Nailton Silva 
Costa Mafra 

 

23 
Viabilização do concreto simples aditivado com a fibra da 
carnaúba 
 

Antonio Jorge Parga Da 
Silva 

Maikon Glaydson 
dos Santos 

Queiroz 
 

24 Dormentes para estrada de ferro em concreto aditivado com micro 
borracha de pneus e talos de bambu 

Antonio Jorge Parga da Silva 
Marlan derlan 
serra cutrim 

 

25 
Avaliação do potencial eletroquímico de corrosão na borda do 
cordão de solda de um aço inoxidável ferrítico com acabamento 
superficial usando técnica de soldagem tig dressing 

Carmem Célia Francisco do 
Nascimento 

Dayana Alves 
Cunha 

 
Lucineide Mendes 

Pereira 
 

26 Comparar técnicas de acabamento superficial de usinagem e tig 
dressing na resistência à corrosão da zac 

Carmem Célia Francisco do 
Nascimento 

Lidiane Maciel 
Costa 

 

27 Avaliação da susceptibilidade à corrosão em zac simulada de aço 
inoxidável austenítico 
 

Carmem Célia Francisco do 
Nascimento 

Iuri Queiroz 
Cavalcante 

 
Renato Conde 

dos Santos 

28 
Projeto e desenvolvimento de um equipamento para soldagem em 
todas as posições 
 

Jose Ribamar dos Santos 
Ribeiro 

Daniel Farias 
Pereira 
 

29 Programa de prevenção de riscos ambientais – nr 9, do campus 
monte castelo 

Valter Alves de Meneses 
Paulo Victor 

Cunha Caetano 
 

30 

Aferição das melhorias realizadas em um equipamento para teste 
de implante utilizado no estudo da suscetibilidade dos aços à 
trinca de hidrogênio 
 

Waldemir dos Passos 
Martins 

Victor Hugo 
Barbosa Santos 

 

31 
Projeto de veiculo aéreo não tripulado (vant) para monitoramento 

de áreas 
Paulo Cesar Marques Doval 

Lucas Matheus 
Lima Leite 

 
Reinaldo 
Candido dos 

Santos Neto 
 

Ordem Projeto Orientador Bolsista 

1 Uso de resíduos alimentares humanos para fabricação de rações 
para peixes: um modelo de economia e sustentabilidade 

Davina Camelo Chaves 
Diane Silva E 
Silva 

 

2 Melhoramento do refino da fase glicerinosa proveniente do 
processo de obtenção de biodiesel 

Davina Camelo Chaves Joao Mendes de 
Carvalho Filho 

3 

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

Karla Caroline Muniz de 
Araujo 

Kellen Oliveira de 
Sousa 
 

4 Tratamento químico de fibras naturais vegetais da região do alto 
Turi - MA 

Myrna Barbosa guimarães 
 

Wellida Samara 
Silva Cavalcante 
Lima 

Ordem Projeto Orientador Bolsista 

1 
Potencial tecnológico da farinha da amêndoa de coco babaçu 
(orbignya sp) e aplicação tecnológica 

Maron Stanley Silva Oliveira 
Gomes 

Cesário Jorge 
Fahd Júnior 
Jessyane R.do  
Nascimento 
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Tabe

la 
30: 

Relaçã
o de Projetos de Inovação que estão sendo desenvolvidos no âmbito do IFMA fomentados com bolsa para alunos e 
recurso financeiro de R$ 5.000,00  para execução – Campus Imperatriz 

 
 
Tabe

la 
31: 

Relaçã
o de 

Projetos de Inovação que estão sendo desenvolvidos no âmbito do IFMA fomentados com bolsa para alunos e recurso 
financeiro de R$ 5.000,00 para execução – Campus Maracanã 

 
Tabe

la 
32: 

Relaçã
o de Projetos de Inovação que estão sendo desenvolvidos no âmbito do IFMA fomentados com bolsa para alunos e 
recurso financeiro de R$ 5.000,00  para execução – Campus São Raimundo das Mangabeiras 

 
Tabe
la 
33: 
Relaçã

o dos Projetos Aprovados PIBIC Em/Jr  

TÍTULO DO PROJETO CAMPUS ORIENTADOR 
BOLSISTA/ 

QUANTITATIVO 

Obtenção de placas cerâmicas 
processadas por via umida com 
matérias-primas maranhenses 
visando aplicação em revestimento 
poroso para azulejos do centro 
historico de São Luís 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

José Manuel Rivas Mercury Rana Rayssa Sousa Correia               
 
Vitória A. De Carvalho 

Confecção de buchas de bronze 
para mancais de laminadores de 
chapas de alumínio 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Raimundo Nonato Barroso De 
Oliveira 

 

João Pedro Araújo 

Desenvolvimento de cerâmicas 
porosas a base de argilas 
incorporadas ao material 
polimérico visando aplicações na 
indústria do petróleo 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Antonio Ernandes M.Paiva Marcos Danilo Rodrigues 
Amorim 
 
Carlos Eduardo Madeira 
Furtado 
 

Estimativa da população canina e 
felina domiciliada e nível de 
conhecimento da posse responsável 
no município de Timon/MA 

Campus Timon Luiz Antonio Silva Figueiredo 
Filho 

Matheus Araújo Dantas 

Caracterização física e ambiental 
das áreas com ocorrência natural 
de espécies de bambu no Cerrado 
Maranhense 

Campus Caxias Francisca Maria Barbosa Rodrigo Francisco Sousa 
Silva 
 
Apolo Josué Lopes Aguiar 

Ordem Projeto Orientador Bolsista 

1 Fabricação de filtro com velas a base de moringa ( moringa 
oleífera lam.) como alternativa ecológica e econômica no 
tratamento de água de cisternas rurais 

João da Paixão Soares 

Deyviane Cardoso 
da Silva 
 
Rafael Monteiro 

Oliveira 

Ordem Projeto Orientador Bolsista 

1 
MacroZEE: descobrindo a vocação de sua terra 

Antonio Jose Dias Vieira 
Samuel Gonçalves 
Alves 
 

2 
Adaptação do tubo UV a fonte de energia solar 

Antonio Jose Dias Vieira 
Adriel Cavalcante 
Silva 

Ordem Projeto Orientador Bolsista 

1 

Tratamento de manipueira concomitante à produção de tomates, 
através de sistema integrado rahlf (reator anaeróbio horizontal de 
leito fixo) e fertirrigação subsuperficial 
 

Valdenia Cristina Mendes 
Mendonça 

Nathércia Castro 
Elias 
 

Ordem Projeto Orientador Bolsista 

1 Aquaponia - sistema integrado de criação de peixe em caixa 
d'agua consorciado com hortaliças 

Eder Romagna Rodrigues 
Claude Carvalho 
De Brito 
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Conservação de genótipos 
silvestres de maniçobas (manihot 
sp) do Cerrado Maranhense 

Campus Caxias Maria Veronica Meira De 
Andrade 

 
Rita De Cássia Marinho De  
Abreu      
 
Maciel Da Silva Vilela 
 

Representações do reggae em 
Caxias/ MA 

Campus Caxias Leudjane Michelle Viegas 
Diniz 

Antônio Valter Motta Kós 
Filho 

Avaliação da qualidade das águas 
do Rio Itapecuru 

Campus São Luís - 
Centro Histórico 

Adriana Barbosa Araújo Gustavo Mendes Queiroz 
 
Tereza Clarice Da Silva 
Rocha 
 

Investigação do potencial da 
cajucultura no município de 
Barreirinhas - MA: estratégia para 
melhor exploração sustentável da 
cultura. 

Campus Barreirinhas Auderes Watyson De Oliveira 
Santos 

Gabrielly Oliveira Silva 

Pesquisa de salmonella spp. e seus 
sorotipos em granjas de frangos de 
corte da mesorregião norte do 
maranhão 

Campus São Luís - 
Maracanã 

Daniela Aguiar Penha Brito Sebastião Oliveira De Sousa 

Dias e noites de amor e de guerra 
na américa latina: entrelaçamento 
entre literatura, história e memória 
em Eduardo Galeano 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Liana Marcia Gonçalves Mafra Samira Raely Santos 
Rodrigues 
 
Vanessa Christina De Nazaré 

Sucessos e malogros empresariais: 
empreendedores em Buriticupu-
MA. 

Campus Buriticupu Antonio Jorlan Soares De 
Abreu 

Lucelia Da Silva Almeida 

Desenvolvimento de um 
repositório digital institucional 
para o acervo histórico-documental 
do IFMA – Campus São Luís - 
Maracanã utilizando softwares 
livres 
 

Campus São Luís - 
Maracanã 

Berto De Tacio Pereira Gomes Marcos Claudio Soares 
Nobre 

Ensino de língua inglesa no IFMA 
– Campus Buriticupu: crenças e 
opiniões refletidas. 

Campus Buriticupu Michelle De Sousa Bahury Pâmela Rebeca Lima 
Oliveira                     
 
Fernanda Da Silva Machado 

Caracterização físico-química e 
rendimento na obtenção da carne 
mecanicamente separada do peixe 
tibiro (oligoplites palometa) 

Campus São Luís - 
Maracanã 

Franky Soedirlan Resosemito Jaqueline Da Silva Rumão 

Desenvolvimento de interface 
gestual para controle de cadeira de 
rodas motorizada 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Ivana Marcia Oliveira Maia Brenno Jansen Franco 
 
Beatriz Sousa Silva 
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Guiamento turístico de idosos: um 
enfoque gerontológico para 
orientação da prática do guia de 
turismo de São Luís, Ma 

Campus São Luís - 
Centro Histórico 

Terezinha De Jesus Campos 
De Lima 

Anne Caroline Pinheiro 
Lima 

Hábitos e práticas de lazer entre 
pessoas surdas: um estudo 
exploratório com frequentadores 
do centro de apoio à pessoa com 
surdez  

Campus São Luís - 
Centro Histórico 

Terezinha De Jesus Campos 
De Lima 

Filipe Dias Cruz 

A questão ambiental no município 
de Bacabal-Ma: análise da 
legislação ambiental e das políticas 
públicas de meio ambiente 

Campus Bacabal Ana Caroline Pires Miranda Ana Rayssa De Araujo Silva 
E Silva 
 
Andre Rheydnner Pereira De 
Sousa 
 
Raquel Da Conceição De 
Alencar 
 

Design gráfico de ambientes de 
games 3d para simulação de 
controle de cadeira de rodas 
baseado em gestos 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Ivana Marcia Oliveira Maia Matheus Vieira Pinheiro 
 
Denilson Da Silva Diniz 

Estudo de uso e ocupação do solo 
na comunidade quilombola santa 
rosa, Itapecuru-Mirim - MA 

Campus São Luís - 
Maracanã 

Valdenia Cristina Mendes 
Mendonça 

Raimundo José Ferreira 
Alves 

Relações de gênero e orientação 
sexual na escola: um estudo sobre 
as práticas desenvolvidas no CEM 
GOVERNADOR MATOS 
CARVALHO, em Barreirinhas-Ma 

Campus Barreirinhas Fernanda Lopes Rodrigues Nayane Rocha Sousa 

Levantamento etnobotânico de 
plantas utilizadas pala população 
de COELHO NETO - MA 

Campus Coelho 
Neto 

Bianca Dos Santos Fernandes Janete Silva De França 

Estudo sobre a história e a 
memória do setor de eventos de 
São Luís (MA) 

Campus São Luís - 
Centro Histórico 

Terezinha De Jesus Campos 
De Lima 

Danielle Barros De Oliveira 

Hotelaria hospitalar em São Luís e 
a dimensão da hospitalidade 

Campus São Luís - 
Centro Histórico 

Janete Rodrigues De 
Vasconcelos Chaves 

Viviane Carvalho Dos Reis 

Onde canta o sabiá: história e 
literatura em terras timbiras no 
século XIX. 

Campus Timon Maria Das Graças Do 
Nascimento Prazeres 

Amanda Letiere De Sousa 
Araújo Carvalho 

Explosão populacional em uma 
zona de fronteira agrícola: o 
crescimento demográfico dos 
municípios da Mesorregião Sul do 
Maranhão entre 1980 e 2010 

Campus São 
Raimundo Das 
Mangabeiras 

Eder Romagna Rodrigues Jeremias Souza Peruzzo 

Avaliação de diferentes cultivares 
de milho (zea mays l.) Híbrido 
cultivados no sul do estado do 
maranhão utilizado para silagem. 
Produtividade dos cultivares. 
Composição bromatológica. Custo 

Campus São 
Raimundo Das 
Mangabeiras 

Marcio Da Silva Vilela Elias Oliveira Neto 
 
Daniel Barbosa De Santana 
 
Maria Betânia Cunha Pereira 
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de produção. 

Vidas passageiras: uma análise do 
serviço de transporte público por 
ônibus da cidade de Timon - MA. 

Campus Timon Maria Das Graças Do 
Nascimento Prazeres 

Vivia Rhavena Pimentel 
Costa 

Ditadura militar e política atual: a 
marca ufanista na vida dos 
brasileiros 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Cacilda Bonfim e Silva Raissa Lemos Castelo 
Branco 

Quantos serão os alunos da rede 
federal de educação técnica do 
maranhão no futuro? A localização 
da demanda potencial de 
estudantes que está prevista para 
ingresso no ensino médio entre os 
anos de 2015 e 2020 no estado do 
maranhão. 

Campus São 
Raimundo Das 
Mangabeiras 

Eder Romagna Rodrigues Viviane Da Silva Souza 

Estudo químico do óleo essencial 
de espécie vegetal encontrada em 
são benedito do Rio Preto-Ma e 
sua aplicação com larvicida do 
aedes aegypti 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Rogério De Mesquita Teles Ana Beatriz Melo Gomes 

Estudo da azadirachta indica e do 
acibenzolar-s-metil para o controle 
da fusariose do tomateiro 

Campus Caxias Diogo Herison Silva Sardinha Mayna Angra Ramos 
Oliveira 
 
Lara Amélia Paula França 
 

Os espaços públicos de lazer em 
Timon: o caso dos campos de 
futebol. 

Campus Timon Jose Luis De Carvalho Bueno Antônio Emanuell Rodrigues 
Da Silva 

Diagnóstico bioclimático e sua 
influência na exploração de frangos 
caipira no município de Caxias 

Campus Caxias Aldivan Rodrigues Alves Jaudeane Lima Pereira 
Bolsista 
 
João Victo Cantanhede De 
Oliveira 
 
Mariton Fernando Trindade 
Felismo 
 

Cidadania e políticas públicas no 
maranhão: modernização agrícola e 
desenvolvimento regional no eixo 
da expansão agrícola 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Alanildo Gomes Guimaraes Ellen Caroline Da Silva 
Moura 

Memória social e iconografia de 
Açailândia, MA: diálogos 
históricos através de imagens. 

Campus Açailândia Reinouds Lima Silva Reinolds Araujo Silva 
 
Richard Lucas Furtado De 
Mendonça 

Resíduos sólidos urbanos: 
reutilização e destinação adequada. 

Campus Açailândia Maria Nasaret Machado 
Moraes Segunda 

Débora Ferreira Matos 
 
Mateus Da Silva Sousa 
 
Ingrid Eduarda Santos Sousa 
 

O ideal artístico nazista e o 
embelezamento do mundo – uma 
leitura do nazifascismo alemão no 
documentário arquitetura da 
destruição. 

Campus Timon Sebastião Linhares Bezerra 
Júnior 

Ana Victória Marques Costa 

Conhecimento contábil 
empresarial: implicações nas 
empresas prestadoras de serviços 
no município de Buriticupu (MA). 

Campus Buriticupu Liana Eida Marques Dos Reis Tamires Veras De Melo 
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Teatro união – os primórdios da 
primeira grande casa de espetáculo 
da província de São Luís (MA). 

Campus São Luís - 
Centro Histórico 

Jacqueline Silva Mendes Giovanna Moreno Almeida 

Cultivo de milho verde em 
sucessão ao cultivo de plantas de 
cobertura 

Campus Caxias Ana Roberta Lima De Miranda Francisco Paulo Tavares 
Lima 

Desenvolvimento de dicionário 
visual de termos técnicos aplicados 
ao design 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Ivana Marcia Oliveira Maia Emylle Lima Santana 

Clube da língua espanhola: a 
leitura de livros em língua 
estrangeira e produções artístico 
culturais como suporte ao ensino e 
aprendizagem da língua espanhola 

Campus Açailândia Maria Sibelly Leite Santos Do 
Rêgo 

Mayara Borges Dos Santos 

Efeito da adubação nitrogenada na 
produção de massa verde da alface 
(lactuca sativa l.) 

Campus Codó Wady Lima Castro Junior Francisco Gabriel Lima 
Oliveira 

Práticas educativas no 
enfrentamento e prevenção da 
violência contra a mulher: um 
estudo no programa mulheres mil 

Campus Açailândia Karina Cardoso De Sousa Mykaelle Silva Pereira 

Elaboração de iogurte sabor 
ameixa enriquecidos com sementes 
de quiabo 

Campus Codó Daniel Dantas Campelo Sara Steffany Claudino Leite 

Análise do sistema avícola caipira 
de corte no município de são 
raimundo das mangabeiras - ma 

Campus São 
Raimundo Das 
Mangabeiras 

Hébelys Ibiapina Da Trindade Fernanda De Souza Costa 

Determinação de vitamina b1, b2 e 
c em produtos industrializados 

Campus São Luis- 
Monte Castelo 

Cleone Das Dores Campos 
Conceição 

Erica Jemila Marques Cutrim 
 

Influência do ângulo de ponta de 
broca hss, na usinabilidade do aço 
a36, utilizando o método de 
pressão constante, com e sem 
fluido de corte 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Mauro Araujo Medeiros Jhonsef Rabelo Pires                        
 
Breno Vitor Delfino 
 

Instrumentos de gestão ambiental 
na gestão pública municipal de 
pinheiro-ma 

Campus Pinheiro Vilena Aparecida Ribeiro Silva Daniel Lucas Mendes 
Oliveira 

Degradação ambiental da mata 
ciliar do rio pericumã, município 
de pinheiro-ma. 

Campus Pinheiro Hellen C. Alves Vinhote Kerzia Patrícia Serra Borges 

Conhecer para preservar: nascentes 
de águas em zé doca/ma 

Campus Zé Doca Rosangela Maria Paixão 
Pinheiro 

01 Bolsa 

Desenvolvimento de projeto de 
mobiliário para ambiente 
residencial adaptável para usuários 
de cadeira de rodas 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Ivana Marcia Oliveira Maia 01 Bolsa 

O espaço urbano no município de 
pinheiro – ma: um recorte histórico 
no período 2002 - 2012 

Campus Pinheiro Flávya Cristina Moraes Gurgel 
De Oliveira Abreu 

Vitória Stella Ferreira Serra 

Síntese e caracterização de 
pigmentos cerâmicos fezro3 
obtidos pelo método químico 
precursores poliméricos 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Emilio Azevedo 01 Bolsa 
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Investigação de implantes 
ortopédicos de aços inoxidáveis 
austeníticos retirados de pacientes 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Ferdinando Marco Rodrigues 
Borges 

Vitoria Lopes Freitas                            
 
Francyleia Abreu Da Silva 

Licitações sustentáveis no instituto 
federal do maranhão 

Campus Buriticupu Marcos Antonio Alves Batista 
Filho 

Bergson Barbosa Silva 

Uma análise linguística das gírias 
utilizadas na linguagem dos jovens 
estudantes do instituto federal de 
educação, ciência e tecnologia do 
maranhão (ifma) no campus de 
imperatriz-ma. 

Campus Imperatriz Ernane De Jesus Pacheco 
Araujo 

Alexsander Silva De Oliveira         
 
Caefeson Rêgo Oliveira Da 
Silva 

Análise da água subterrânea 
utilizada no abastecimento de 
habitações no município de 
barreirinhas, maranhão 

Campus Barreirinhas Éville Karina Maciel Delgado 
Ribeiro 

Danrley Nunes Soares 
 
Nilciane Sousa Pereira 

O uso da língua espanhola no 
rótulo das embalgens de produtos 
alimentícios vendidos nos 
supermercados de são luís-ma 

Campus São Luís - 
Maracanã 

Antonia Nilda Alves Cruz 01 Bolsa 

Diferentes preparos do solo em 
dois anos de cultivo de soja em 
cerrado maranhense 

Campus São 
Raimundo Das 
Mangabeiras 

Jose Andre Custodio Da Silva Maraline Guilherme De 
Almeida 

O idoso no mercado de trabalho de 
açailândia 

Campus Açailândia Dêidi Luci Silva Cleitielle Da Silva Batista                            
 
Rosângela Pereira Freitas 

Residuos solidos em buriticupu: 
um estudo de caso da associação 
de materiais reciclaveis de 
buriticupu-ascamarb 

Campus Buriticupu Jucileide Melonio Pereira 01 Bolsa 

A importância do marketing para o 
empreendedorismo 

Campus Bacabal Clarisse Cordeiro Medeiros 01 Bolsa 

Avaliação de aspectos 
agronomicos de adubos verdes na 
cidade de caxias - ma 

Campus Caxias Diogo Herison Silva Sardinha Evandro Correia De Sousa 

Levantamento situacional da 
inserção no mercado de trabalho 
dos jovens técnicos egressos do 
ifma/campus caxias. 

Campus Caxias Paulo Henrique Franco Rocha 01 Bolsa 

Manutenção de equipamentos de 
refrigeração e condicionamento de 
ar do tipo separado (split system) 
no laboratório de refrigeração do 
departamento de mecânica e 
materiais do ifma campus são luís 
– monte castelo. 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Arnobio Cardoso De Paiva Alefe Brian Martins De 
Sousa 
 
Ruan Wyndisley Da Silva 
Hipolito 

Transporte público urbano em 
açailândia : política, demandas e 
avaliação populacional; ênfase ao 
impacto da interrupção da oferta do 
ônibus coletivo intraurbano no 
cotidiano e orçamento dos aluno do 
ifma- açailândia. 

Campus Açailândia Suzenilde Costa Maciel 02 Bolsas 

Lendo clássicos da literatura no 
ensino médio: um estudo sobre 
oliver twist 

Campus Timon Juliana Sales Viegas Castelo 
Branco 

01 Bolsa 

Uma extensão para a ferramenta 
macp: geração de pseudocódigo em 
português estruturado a partir de 
fluxogramas 

Campus Buriticupu Ulysses Santos Sousa 01 Bolsa 
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Uma investigação da 
microestrutura/propriedade de 
soldagem dissimilar entre abnt 
1020 e astm a-36 soldados por tig, 
mig/mag e eletrodo revestido. 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Jose Ribamar Dos Santos 
Ribeiro 

03 Bolsas 

Síntese e caracterização de 
pigmentos cerâmicos cozro3 
obtidos pelo método químico 
precursores poliméricos 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Emilio Azevedo 01 Bolsa 

Estudo e captação do hidrogênio Campus São Luís - 
Monte Castelo 

João Batista Almeida Jorge Dos Santos Mesquita 
 
Lucas Jhonata Ribeiro Maia 
 

A ciência ao alcance de todos Campus São Luís - 
Monte Castelo 

João Batista Almeida 01 Bolsa 

Síntese e caracterização de 
pigmentos cerâmicos nizro3 
obtidos pelo método precursores 
poliméricos 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Emilio Azevedo 01 Bolsa 

Estudo fitoquimico de plantas com 
propriedades medicinais da região 
de coelho neto - ma 

Campus Coelho 
Neto 

Verônica Diniz Da Silva 03 Bolsas 

Aspectos de gestão na agricultura 
familiar em buriticupu: produção 
de leite 

Campus Buriticupu Ivan José Duarte De Morais 02 Bolsas 

Entre o quadro e a quadra: análise 
do discurso midiático sobre a 
prática do futebol nas aulas de 
educação física no ensino médio 

Campus Açailândia Ywry Crystiano Da Silva 
Magalhaes 

01 Bolsa 

Investigação da presença de 
parasitas patogênicos ao homem 
em amostras de água colhidas de 
diferentes pontos do rio buriticupu, 
localizado no município de 
buriticupu (ma) 

Campus Buriticupu Ana Cristina Amaral Ferreira 
De Paiva 

01 Bolsa 

Festejando a liberdade: análise da 
construção sociocultural do 13 de 
maio na sociedade maranhense 
(1888-1945). 

Campus São Luís - 
Maracanã 

Herliton Rodrigues Nunes 03 Bolsas 

Diagnóstico sobre o processo de 
assoreamento no curso fluvial do 
riacho poraquê, municipio de codó-
ma 

Campus Codó Francisca Inalda Oliveira 
Santos 

01 Bolsa 

Criação de um jogo educativo para 
dar suporte ao ensino e 
aprendizagem de alunos com 
necessidade educacionais 
específicas 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Salete Silva Farias Almeida 03 Bolsas 

Excesso de peso e níveis de 
atividades físicas em escolares 
adolescentes do curso médio 
integrado do ifma campus 
açailândia-ma. 

Campus Açailândia Cristiane Pinheiro Maia De 
Araújo 

02 Bolsas 

Análise e elaboração de material 
didático de espanhol para fins 
específicos no eixo turismo, 
hospitalidade e lazer 

Campus São Luís - 
Centro Histórico 

Elizabeth Corrêa Da Silva 01 Bolsa 

Produção e caracterização de 
gelatinas produzidas com extrato 
aquoso de folhas e cálices de 
hibiscus sabdariffa l . 

Campus Codó Daniel Dantas Campelo 01 Bolsa 



196 
 

Estudo sobre as características 
sociais e econômicas dos 
vendedores e catadores de bacuri 
(platonia insignis mart.) Do 
município de caxias/ma. 

Campus Caxias Marcelo Vieira De Oliveira 01 Bolsa 

Jogos e brincadeiras populares: a 
importância das práticas corporais 
como patrimônio da cultura 
corporal 

Reitoria Aline Silva Andrade Nunes 01 Bolsa 

Literatura barra-cordense: 
fundamentando a identidade 
indigena na obra literária de 
olimpio cruz 

Campus Barra Do 
Corda 

Marinete Moura Da Silva Lobo Jessikelly Santos Da Silva 

Da física a educação física: 
esporte, lazer e ciência. 

Campus Pinheiro Fátima De Jesus Soares Corrêa Andreia Barros Beckman 

Determinação multi - elementarde 
elementos traço, por icpoes, 
emamostras de águas minerais 
comercializadas na cidade de 
alcântara –ma 

Campus Alcântara Edson Tobias De Jesus João Vitor Melo Ferreira 

Análise do comportamento, prática 
e percepção de risco relacionado ao 
descarte de resíduos de telefonia 
móvel entre estudantes da rede 
federal de ensino técnico e 
tecnológico de são luís – ma. 

Campus São Luís - 
Maracanã 

Jeovani Machado Rodrigues Leandra Maria Andrade 
Pinto 
 
Amanda Cristine Rodrigues 
Sousa          
 
Camila Paes Barreto 

Diagnóstico ambiental do córrego 
água branca no trecho do pólo 
industrial químico de açailândia - 
ma 

Campus Açailândia Felipe Alexandre Rizzo 01 Bolsa 

Determinação da velocidade básica 
de infiltração em área destinada ao 
cultivo de grãos em são raimundo 
das mangabeiras – ma 

Campus São 
Raimundo Das 
Mangabeiras 

Jose Andre Custodio Da Silva Rafael Da Silva Abreu 

As relações etnico-raciais no 
processo ensino-aprendizagem do 
instituto federal de educação 
ciencia e tecnologio do maranhão-
são luis- campus monte castelo: 
contribuições curriculares para a 
construção da democracia raciual 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Francisco De Assis Jansen Da 
Costa 

Ananda Maria Lira Lima 

Análise da microestrutura do aço 
inoxidável austenítico astm f138 
submetido a ensaio de torção a 
quente utilizados em implantes 
ortopédicos 

Campus São 
Raimundo Das 
Mangabeiras 

Alexsandra Dos Anjos Silva 
Nascimento 

Miqueias De Lima Ramos 

Estudo do efeito da adição de 
material extra sobre o número de 
trincas em soldas de revestimentos 
duros resistentes ao desgaste 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Ferdinando Marco Rodrigues 
Borges 

Marcos Vinícius Oliveira 
Damasceno 
 
Edson Gabriel Cabral 
Cardoso 
 
Rodrigo Vieira Blasques 
 

Relação entre gordura corporal e 
indicadores antropométricos em 
servidores do ifma – câmpus timon 

Campus Timon Talita Soares De Oliveira Lívia Letícia Menezes 
Venção 

Diagnóstico do mercado de 
eventos em são luís (ma) : 
mapeamento dos espaços de 
realização de eventos sociais 

Campus São Luís - 
Centro Histórico 

Aline Rodrigues Vieira Araújo 01 Bolsa 

Chicken app: constituindo uma 
aplicação cross-platform mobile 
híbrida para o restaurante do 
ifma/codó utilizando os framewoks 

Campus Codó Marcos Vinicius De Freitas 
Borges 

Matheus Barbosa Da Luz                                  
 
Diego Santos Silva                                 
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sencha touch e phonegap. Marcos Meneses De Oliveira 
 

Índice de turnover em empresas 
comerciais no município pinheiro-
ma 

Campus Pinheiro Josenice Ribeiro Souza Moraes 01 Bolsa 

O uso da linguagem scratch no 
processo de ensino-aprendizagem 
do ensino médio – campus centro 
histórico 

Campus São Luís - 
Centro Histórico 

Alidia Clícia Silva Sodré 02 Bolsas 

Construção de uma acelerador de 
partículas didático 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Vicente De Paulo Borges 
Marques 

01 Bolsa 

Principais fibras vegetais naturais 
da região do alto turi 
caracterização tecnológica 

Campus Zé Doca Renata Silva De Vasconcelos 01 Bolsa 

Ética e tecnologia: raízes do 
problema 

Campus Imperatriz Thiago Diniz Santos Anderson De Sousa Felipe 
Dos Reis 
 
Felipe De Sousa Braga 
 
Matheus Mendes Barbosa 
 

Análise comparativa do efeito do 
uso da propaganda nas micro e 
pequenas empresas de pinheiro - 
maranhão 

Campus Pinheiro Silvestre De Jesus Cunha 
Paixão Júnior 

Matheus Costa Cantanhede 

Quilombos em Barreirinhas-MA, 
redescobrindo mitos ou fatos 
históricos? 

Campus Barreirinhas Caroline De Souza Cunha Elaine Sousa Neves                                  
 
Ian Sousa Ataide             
 
Lucivane Silva Aguiar 

Rendimento acadêmico de 
estudantes cotistas e não cotistas 
no campus são luís monte castelo 
do IFMA egressos de escolas 
públicas ou privadas no período de 
2013-1 a 2014-2 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Rogério De Mesquita Teles 02 Bolsas 

Análise das situações e condições 
ergonômicas do trabalho de 
professores 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Scheila Regina Gomes Alves 
Vale 

02 Bolsas 

Construção de experimentos 
didáticos com materiais reciclados 
e de baixo custo para o ensino de 
mecânica dos fluidos no ensino 
médio 

Campus São 
Raimundo Das 
Mangabeiras 

Eduardo Henrique 
Albuquerque Do Nascimento 

Vinicius Oliveira Costa 

Gestão de resíduos sólidos no 
campus Barra do Corda 

Campus Barra Do 
Corda 

Ricardo Fonseca Guimarães 01 Bolsa 

Estudo florístico de um fragmento 
florestal urbano - bosque maracajá, 
em Buriticupu-Maranhão. 

Campus Buriticupu Edilaine Da Silva Marques 02 Bolsas 

Espaços de lazer, o saber e o fazer 
na praça e rua da cidade de 
Alcântara 

Campus Alcântara Heraldo Marconi Da Costa 
Teixeira 

Tainara Lima Ribeiro                                     
 
Misa Paloma Alves Pereira 

Aspectos etinolinguísticos da 
dança indígena no Alto Turi-Ma 

Campus Zé Doca Anairan Jeronimo Da Silva 02 Bolsas 
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Violência e infância: a violência no 
imaginário infantil no município de 
Buriticupu 

Campus Buriticupu Thimoteo De Oliveira Cardoso 01 Bolsa 

A língua inglesa e sua utilização na 
promoção de destino turístico da 
cidade de Alcântara-MA 

Campus Alcântara Ilanna Maria Izaias Do 
Nascimento 

01 Bolsa 

Grupo de estudos astronômicos 
astronomia no contexto escolar: 
uma ferramenta no processo de 
ensino e aprendizagem. 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Ronivaldo Castro Pacheco Erica Caroline Diniz                                         
 
Vinicius Medeiros Santana 

Aplicativo android para auxiliar 
nas tarefas escolares dos alunos do 
IFMA – Campus Buriticupu 

Campus Buriticupu Ulysses Santos Sousa 02 Bolsas 

As dificuldades de aprendizagem 
dos alunos do curso de extensão e 
incentivo ao desenvolvimento 
escolar (ceide) 

Campus Imperatriz Silvia Maria Pereira Silva Wanderson Godinho 
Carneiro 
 
Pedro Henrique Queiroz 
Gonçalves 

O perfil do aluno de ensino médio 
nas escolas públicas de Imperatriz-
MA 

Campus Imperatriz Reginaldo Sales Costa Lorenna Costa Pereira 

Utilização de óleos essenciais para 
o combate de pragas no tomateiro: 
fungo branco, traça e broca 

Campus Imperatriz Alielson Corrêa Botelho André Silva Lima          
 
Heloisa Jeane De Matos 
Cruz Silva 
 
Larisse Stheffany De 
Oliveira Albuquerque 
 

O impacto dos aparelhos celulares 
sobre a juventude de Santa Inês – 
Maranhão: fatores positivos e 
negativos 

Campus Santa Inês Roney Lopes Brito 01 Bolsa 

Diagnóstico sobre a utilização e 
conservação da energia elétrica no 
IFMA - campus Buriticupu 

Campus Buriticupu Ronald Ribeiro Correa 02 Bolsas 

Caracterização espacial da 
granulometria dos sedimentos de 
fundo do Rio Pericumã: um estudo 
de caso da área urbana do 
município de Pinheiro-MA. 

Campus Pinheiro Jully Hellen Dos Santos 
Carvalho 

01 Bolsa 

Construção de um carregador 
portátil movido por energia 
sustentável 

Campus Santa Inês Leandro Souza Batista 01 Bolsa 

Aquisição da língua inglesa por 
imigrantes mangabeirenses nos 
EUA 

Campus São 
Raimundo Das 
Mangabeiras 

Vivianny Martins Ferreira Ana Caroline Sousa Fonseca 

A contribuição da natação para a 
redução do índice de sedentarismo 
nos alunos do ensino médio 
integrado do Ifma, Campus de 
Imperatriz 

Campus Imperatriz Carmen Lúcia Vieira Pedro Henrique Rodrigues 
Alencar 
 
Vinícius Cavalcante Marinho 

Estudo da produção de enzima 
celulolitica (β-glucosidase) por 
fermentação no estado sólido pelo 
fungo penicillium sclerotigenum 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Flávia De Aquino Cutrim Luisa Maria Padre Mendes                          
 
Heloisa Martins Mendes 

Abordagem da saúde nas aulas de 
educação física nas escolas do 
município de Timon-Ma 

Campus Timon Talita Soares De Oliveira Thaires Ferreira Nascimento                           
 
Francisco Ariel Paz Santos 
Freitas 
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Análise ergonômica do trabalho de 
marmoristas no município de 
Buriticupu-Ma 

Campus Buriticupu Ronald Ribeiro Correa 02 Bolsas 

“Prefeito Edivaldo Holanda 
Junior” nos editoriais de o estado 
do maranhão (2014): um acervo de 
expressões referenciais 

Campus Santa Inês Luis Rodolfo Cabral 01 Bolsa 

A influência do sistema em cultivo 
em áleias com leguminosas 
arboreas em variedades de milho 
(zea mays) 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Georgiana Eurides Viana De 
Carvalho 

01 Bolsa 

Contagem de micro-organismos 
aeróbios mesófilos e análises 
físico-químicas em leite bovino de 
propriedades leiteiras do estado do 
Maranhão 

Campus Caxias Joyce Bitencourt Athayde 
Lima 

03 Bolsas 

Identificação da microbiota 
deteriorante do leite bovino em 
propriedades leiteiras do estado do 
Maranhão 

Campus Caxias Joyce Bitencourt Athayde 
Lima 

02 Bolsas 

Turismo e hospitalidade virtual: 
desenvolvimento de portal de 
divulgação turística para o destino 
SÃO LUÍS (MA) 

Campus São Luís - 
Centro Histórico 

Terezinha De Jesus Campos 
De Lima 

02 Bolsas 

Panorama do teatro na educação 
infantil nas escolas da rede pública 
do município de zé doca: contexto, 
sujeitos e processo de trabalho 

Campus Zé Doca Karina Veloso Pinto Karyna Marinho Gomes                                    
 
Ana Paula Ferreira 

Avaliação da produção de tomate 
através de fertirrigação 
subsuperficial 

Campus São Luís - 
Maracanã 

Valdenia Cristina Mendes 
Mendonça 

01 Bolsa 

Fatores motivacionais e 
determinantes da escolha por 
destinos de viagem turística no 
maranhão: o caso de São Luís e 
Barreirinhas 

Campus São Luís - 
Centro Histórico 

Janete Rodrigues De 
Vasconcelos Chaves 

01 Bolsa 

João do vale: representações do 
povo Maranhense a partir da 
música 

Campus Codó Amanda Santos 01 Bolsa 

Análise comparativa dos custos de 
produção de soja transgênica e 
convencional para o estado do 
Maranhão safra 2014/15. 

Campus São 
Raimundo Das 
Mangabeiras 

Jose Andre Custodio Da Silva Jaquelina Silva Oliveira 

O pós-modernismo: uma análise 
historiográfica. 

Campus Timon Sebastião Linhares Bezerra 
Júnior 

01 Bolsa 

Educação patrimonial sob a ótica 
da interpretação do patrimônio de 
são luís: olhares, compreensões e 
percepções da comunidade escolar 
do instituto federal de educação, 
ciência e tecnologia do Maranhão - 
Ifma 

Campus São Luís - 
Centro Histórico 

Janete Rodrigues De 
Vasconcelos Chaves 

01 Bolsa 

Agricultra familiar no município 
de peri mirim: características e 
problemas ambientais 

Campus Pinheiro Flávya Cristina Moraes Gurgel 
De Oliveira Abreu 

Edney Ferreira Pereira 

Física ambiental: a educação 
ambiental no ensino de física no 
município de São Raimundo das 
Mangabeiras-Ma. 

Campus São 
Raimundo Das 
Mangabeiras 

Alexsandra Dos Anjos Silva 
Nascimento 

Gustavo Souza Rodrigues 
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Cidade, um “ser” em movimento: a 
análise do desenvolvimento urbano 
em Buriticupu a partir do 
“binômio” transporte e cidade. 

Campus Buriticupu Thimoteo De Oliveira Cardoso Laiete Pessoa De Oliveira                                
 
Isaele Alves E Silva 

Identificação da meiofauna 
marinha da praia do araçagi, 
município de Paço do Lumiar, 
Maranhão, Brasil 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Luiz Henrique Carvalho 
Rodrigues 

01 Bolsa 

A autenticidade em J. P. Sartre. Campus Timon Sebastião Linhares Bezerra 
Júnior 

01 Bolsa 

Demonstração do valor adicionado: 
uma ferramenta de planejamento e 
controle para a controladoria 

Campus Pinheiro Anderson Gedeon Buzar Reis 01 Bolsa 

Analise do desempenho funcional 
de quartos de casal em unidades do 
programa de arrendamento 
residencial -par de São Luis Do 
Marannhão. 

Campus São Luís - 
Centro Histórico 

Lúcia Moreira Do Nascimento 01 Bolsa 

Ifmap: um app de mapa escolar 
para suporte a localização de 
ambientes nas dependências do 
Ifma-Monte Castelo. 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Mauro Lopes Carvalho Silva 01 Bolsa 

Construção de ferramenta para 
levantamento e análise das 
metodologias de ensino aplicadas 
com os alunos com necessidades 
educativas especiais do Ifma 
Monte Castelo 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Salete Silva Farias Almeida 02 Bolsas 

Preferência musical e relações de 
gênero no projeto “alimenta som” 
do instituto federal de educação 
ciência e tecnologia do Maranhão 
(Campus Monte Castelo). 

Campus São Luís - 
Monte Castelo 

Tània Maria Silva Rêgo 02 Bolsas 

Conceitos e anseios acerca da 
implantação de escolas em tempo 
integral 

Campus Imperatriz Reginaldo Sales Costa Amailton Rocha Santos                                 
 
Jefferson Natã Lima Melo 

Direitos trabalhistas no município 
de Buriticupu-MA 

Campus Buriticupu Marcos Antonio Alves Batista 
Filho 

Geysiane Lira Silva                                 
 
Thamires Da Silva Lopes 

O outro lado da maconha: suas 
propriedades medicinais 

Campus Imperatriz Maria José Ribeiro De Sá 
 
 

Italo Eduardo Silva Lima  
 
Guttemberg Faustino 
Carneiro  
De Amorim 

Turismo cultural: resgate histórico 
cultural de mitos e lendas das 
comunidades dos lençóis 
maranhenses como roteiro turístico 
em Barreirinhas – MA 

Campus Barreirinhas Fernanda Carvalho Brito 01 Bolsa 

Identificação e monitoramento de 
áreas com risco de deslizamento na 
vertente leste do bairro Altamira 
em Barra Do Corda-MA 

Campus Barra Do 
Corda 

Aciel Tavares Ribeiro 02 Bolsas 

Manifestações culturais 
afrodescendentes na educação 
infantil 

Campus Alcântara Sonia Pedroni 01 Bolsa 

Análise da composição e 
disposição final dos resíduos 
sólidos produzidos no IFMA 
campus de Zé Doca, seus 
impactantes e coleta seletiva 
 

Campus Zé Doca Luiz Carlos Rocha Junior 01 Bolsa 
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Análise geossistêmica e 
vulnerabilidades das condições 
ambientais no baixo curso da bacia 
hidrográfica do rio pindaré: região 
do alto turi/gurupi – Zé Doca (MA) 

Campus Zé Doca Rosangela Maria Paixão 
Pinheiro 

03 Bolsas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


