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1 APRESENTAÇÃO 

 

Eis o nosso Projeto Político Pedagógico do IFMA Câmpus Timon. Mas o que é isso 

mesmo? Você deve está se perguntando. 

Segundo Ilma Passos A. Veiga: 

O projeto pedagógico exige profunda reflexão sobre as finalidades da escola, assim como a 
explicitação de seu papel social e a clara definição de caminhos, formas operacionais e 
ações a serem empreendidas por todos os envolvidos com o processo educativo. Seu 
processo de construção aglutinará crenças, convicções, conhecimentos da comunidade 
escolar, do contexto social e científico, constituindo-se em compromisso político e 
pedagógico coletivo. Ele precisa ser concebido com base nas diferenças existentes entre 
seus autores, sejam eles professores, equipe técnico-administrativa, pais, alunos e 
representantes da comunidade local. É, portanto, fruto de reflexão e investigação. (VEIGA, 
1998, p.9) 
 

O projeto pedagógico definirá em linhas gerais a cultura escolar. Levando em 

consideração os diferentes sujeitos que a compõem e que estes são membros também de outras 

culturas específicas (religiões, manifestações folclóricas e artísticas). 

Portanto, o Projeto Político Pedagógico do IFMA Câmpus Timon é um documento que 

apresenta os resultados de um diagnóstico minucioso realizado no Câmpus nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Este relatório apresenta além do diagnóstico, os objetivos e as metas a serem 

alcançadas pela comunidade escolar, com a intenção de aperfeiçoar cotidianamente o processo ensino 

aprendizagem que é/será desenvolvido neste Câmpus que possui a sua história e a sua especificidade. 

Levando em consideração estas particularidades do IFMA Câmpus Timon, não podemos 

desvinculá-lo do Instituto Federal do Maranhão como um todo, que possui o seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional, um documento com uma estrutura semelhante a este, porém com uma 

amplitude maior, abrangendo os 26 campi que hoje se encontram em pleno funcionamento ou em fase 

de implantação no Maranhão. 

Pensar em projeto, isto é, em lançar ideias para o futuro é necessário que se pense sobre 

diferentes aspectos: qual o número de funcionários que dispomos? Qual a estrutura física que temos? 

Qual o orçamento que temos disponível? Qual o número de vagas nós podemos ofertar? Quais os 

eixos/cursos iremos ofertar à comunidade? 

O projeto político pedagógico do IFMA não é um documento pronto e acabado, mas sim 

algo que será revisado periodicamente, para que nós que fazemos parte da comunidade acadêmica, 

possamos tê-lo como parâmetro para avaliarmos o quão avançamos ou o quão retrocedemos. E a 
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partir deste primeiro diagnóstico, podermos pensar daqui a quatro anos, a escola que queremos daqui 

a mais quatro anos. 

Sendo assim, desejamos a todas e a todos uma boa leitura deste documento que está 

aberto a sugestões e acréscimos diariamente. São os votos da comissão de elaboração do PPP do 

IFMA Câmpus Timon. 
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2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

2.1. DADOS DA GESTORA – REITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenedora: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA 
Criado pela Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, Publicado no Diário Oficial da União 

de 30 de dezembro de 2008. 
Endereço Completo: Avenida Marechal Castelo Branco, 789, bairro São Francisco, São Luís 

- MA. 
Site: www.ifma.edu.br 
Reitor: FRANCISCO ROBERTO BRANDÃO FERREIRA 

E-mail:   gabinete@ifma.edu.br 

 
Pró-Reitoria de Ensino 
Pró-Reitora:  Ximena Paula Nunes Bandeira Maia da Silva 
E-mail: proen@ifma.edu.br 
 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação  
Pró-Reitor: Natilene Mesquita Brito 
E-mail: prpgi@ifma.edu.br 
 
Pró-Reitoria de Extensão e Relações Institucionais  
 Pró-Reitor: Marco Antônio Goiabeira Torreão  
E-mail: proext@ifma.edu.br 
 
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração 
Pró-Reitor: Carlos Cesar Teixeira Ferreira 
E-mail: proplad @ifma.edu.br 
 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Pró-Reitor: Valéria Maria Carvalho Martins 
E-mail: progepe@ifma.edu.br 
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2.2. DADOS DO CÂMPUS TIMON 

 

2.2.1  NOME: IFMA - Câmpus Timon  

 

2.2.2 CNPJ: 10735145/0017-51 

 

2.2.3 Endereço Completo 

Av. Luís Firmino de Sousa, 3907 

Bairro: Mutirão 

Timon - MA 

CEP: 65635-468 

2.2.4 Telefone/Fax: (99) 8422-4797 

 

2.2.5 Endereço eletrônico: timon@ifma.edu.br ; Site eletrônico: www.ifma.edu.br   

 

2.2.6 Autorização de funcionamento: Portaria Ministerial nº 1.170, de 21 de setembro de 2010, 

autoriza o funcionamento do Câmpus Timon. 

2.2.7 Turnos de funcionamento 

 

 

 

Manhã: 7h10 às 12h30 

Tarde: 13h às 18h20 

Noite: 18h20 às 21h50 

2.2.8 Nível de Ensino Ofertado: Educação profissional e tecnológica com cursos de formação 

inicial e continuada, profissional técnica de nível médio e licenciatura. 
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3 VISÃO ESTRATÉGICA 

 

3.1 Missão do Câmpus Timon 

Promover ensino, pesquisa, inovação e extensão, visando formar cidadãos críticos e 

transformadores, éticos, responsáveis, com uma visão holística e empreendedora, capazes de 

desenvolver ações sustentáveis de forma a atender às necessidades da sociedade. 

3.2 Visão 

Ser referência em educação, ciência e tecnologia com excelência na formação de pessoas e 

promotora do desenvolvimento social e sustentável mediante a oferta verticalizada e qualificada do 

ensino, da pesquisa, da inovação e da extensão.  

3.3 Nossos Valores 

ALTERIDADE: respeito à diversidade cultural. 

PRINCÍPIOS ÉTICOS: valorização da idoneidade na conduta social de modo a se perceber 

como sujeito coletivo e individual. 

CRIATIVIDADE: estímulo à criação e inovação. 

INTERAÇÃO: ações recíprocas que convergem para o bem comum. 

3.4 Tipo de Sujeito que Desejamos Formar 

 

Cidadãos críticos, transformadores, éticos, responsáveis, com uma visão holística e 

empreendedora, capazes de desenvolver ações de forma sustentável e de respeito ao próximo e ao 

meio ambiente. 
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4 HISTÓRICO DO CÂMPUS TIMON 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), composto por trinta 

(30) campi, dentre eles o Câmpus Timon, que tem a missão de “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”. (PDI IFMA, 2009, p.13). 

O IFMA Câmpus Timon foi criado pela Portaria nº. 04 de 06 de janeiro de 2009, sendo que a 

Portaria Ministerial nº 1.170, de 21 de setembro de 2010 autorizou seu funcionamento e sua 

inauguração ocorreu dia 27 de dezembro do mesmo ano, em cerimônia realizada em Brasília, sendo 

nomeada como Diretora Geral Pró Tempore a professora Márcia de Deus Moreno. 

 No dia 04 de março de 2011, foi realizada a aula inaugural que marcou o início de suas 

atividades. Neste evento compareceram algumas autoridades, como o então reitor do Instituto Federal 

do Maranhão, José Ferreira Costa; a então prefeita de Timon, Maria do Socorro Almeida Waquim; o 

deputado federal, Sétimo Waquim; os primeiros servidores lotados no Câmpus e algumas autoridades 

locais.(Figuras1e2). 

 

   Figura 1: Aula inaugural do IFMA Câmpus Timon em: 04/03/2011 

  Fonte: Acervo do IFMA Campus Timon  



11 
 

 
 

 
    Figura 2: Aula inaugural do IFMA Câmpus Timon em: 04/03/2011 

    Fonte: Acervo do IFMA Campus Timon  

 

 

O início de suas atividades administrativas e pedagógicas ocorreu em fevereiro de 2011, 

oferecendo 360 vagas em cursos de nível técnico, distribuídas na forma integrada ao ensino médio – 

Vendas, Eletroeletrônica, Comércio (na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA) e os 

cursos de Vendas e Comércio na forma Subsequente, sendo que estes tiveram sua conclusão em 

2012.  

 Atualmente são oferecidos os seguintes cursos e programas: 

a) Ensino Médio Integrado: Eletroeletrônica, Eletromecânica, Edificações, Administração e 

Comércio na modalidade PROEJA; 

b)  Concomitante: Comércio; 

c) Licenciatura: Ciências Biológicas; 

d) Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego – PRONATEC, ofertando 

diversos cursos nas modalidades Concomitante e Formação Inicial e Continuada - FIC.  

e)              Programa Mulheres Mil: ofertando diversos cursos nas modalidades Formação Inicial e 

Continuada - FIC.  
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5  DIAGNÓSTICO DO CÂMPUS E REALIDADE CONTEXTUAL 

 

Timon é um dos 217 municípios do Estado do Maranhão, localizado a 450 km da capital São 

Luís, na microrregião do leste maranhense com limites da cidade de Caxias, Matões e Teresina, capital 

do Piauí. Possui uma área de 1.743,246 km² e uma população de 155.460 habitantes, dos quais 44.425 

se encontram na faixa etária de 5 a 19 anos (IBGE, 2010). Timon faz parte da Região Integrada de 

Desenvolvimento da Grande Teresina, criada através do Decreto Nº 4.367, de 9 de setembro de 2002.  

Em relação à faixa etária vale destacar que o número da população entre 5 a 19 anos representa 

aproximadamente 30%. Tal situação aponta para a importância do processo educativo para o município 

no tocante a oferta de vagas, bem como o desenvolvimento de ações que assegurem a permanência e 

a qualidade do ensino. 

No tocante às instituições de ensino existentes no município, segundo dados do IBGE, em 2012, 

funcionavam 198 (cento e noventa e oito) escolas do Ensino Fundamental, das quais 175 (cento e 

setenta e cinco) escolas da rede municipal, 10 (dez) escolas da rede estadual e 13 (treze) escolas do 

ensino privado para um total de 28.525 alunos matriculados. Funcionavam ainda 15 escolas do Ensino 

Médio, das quais 10 (dez) da rede estadual e 04 (quatro) privada, contando ainda com 1 (um) Câmpus 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA  com um total de  5.322 

alunos  matriculados, registrando ao todo 33.847 alunos na educação básica. 

De acordo com o levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS, 2011), em Timon 

existiam 20.153 famílias pobres, sendo a maioria delas dirigidas por mulheres. Quanto ao quantitativo 

de membros que compõem essas famílias, os dados apresentaram uma média entre três a quatro 

filhos. Esse quadro aponta para uma necessidade de fortes investimentos em educação, considerando 

as condições econômicas e, por extensão, a faixa etária de parcela significativa da população.  

Outro indicador social municipal diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano – IDH do 

município que era de 0,649 (IBGE, 2010), situado na categoria médio. Vale destacar que o IDH resulta 

da análise dos seguintes dados da sociedade: longevidade, educação e renda. 

Considerando o contexto acima descrito observa-se uma necessidade de ações planejadas e 

articuladas dos órgãos públicos no sentido de conduzir políticas e programas sociais que venham a 



13 
 

 
 

impactar de forma positiva nessa realidade com vista à projeção de um cenário socialmente mais justo 

e capaz de vislumbrar a perspectiva do desenvolvimento.    

Nesse cenário, o IFMA Câmpus Timon tem muito a contribuir com o desenvolvimento de suas 

atividades educativas, inclusive quanto à promoção de trabalhos de extensão à comunidade. Para isto, 

conta com um quadro atualmente de 49 professores e 30 técnicos administrativos, totalizando 79 

servidores. Além desse quantitativo de servidores, outro aspecto importante diz respeito ao nível de 

qualificação dos mesmos, bem como a diversificação de suas formações.   

Aliado ao quadro de servidores, destacamos que em 2013 o IFMA Câmpus Timon ofertava os 

seguintes cursos técnicos integrados ao médio: Administração, Edificações, Eletroeletrônica, 

Eletromecânica e Vendas, além das formas de oferta concomitante e subsequente e a Licenciatura em 

Ciências Biológicas, oferecidos nos turnos matutino, vespertino e noturno. 

Em 2011, foi aplicado um questionário com a finalidade de traçar o perfil socioeconômico dos 

alunos. O questionário continha questões sobre renda familiar, condição de moradia, transporte 

utilizado no trajeto para a escola, lazer/cultura, saúde, escolaridade dos pais, profissão dos pais, 

situação familiar, entre outras questões. 

Esse diagnóstico servirá de base para a elaboração de projetos e realização de pesquisas 

direcionadas à comunidade discente, proporcionando aos educadores e gestores a possibilidade de 

estabelecer estratégias de ensino, pesquisa e extensão sintonizados com as reais necessidades do 

Câmpus. 

Responderam ao questionário 253 (duzentos e cinquenta e três) alunos do total de 255 

matriculados no IFMA Câmpus Timon. Em relação ao gênero, a maioria é do sexo feminino, totalizando 

56%, e o grupo masculino representando 44% do grupo. 

 Os resultados da pesquisa mostram que 79% dos entrevistados moram na zona urbana, 7% na 

zona rural e 14% não responderam a questão. Em sua maioria são oriundos de bairros adjacentes da 

escola. Quanto ao transporte utilizado para ir à escola, os dados se apresentaram da seguinte forma:  
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Os dados apontam que 60% dos alunos residem com os pais e tem como chefe de família (a 

pessoa que mais contribui com a renda), o pai - 35%, apesar de um percentual muito próximo - 27% ter 

como chefe de família, a mãe; 5% dos alunos se declararam como chefes de família, 18% tem como 

chefe de família a irmã ou irmão, o cônjuge ou outra pessoa e 15% não responderam a questão. 

Registrou-se ainda que 71% dos alunos não trabalham e são sustentados pela família, 6% trabalham, 

mas recebe ajuda da família, 5% trabalham e são responsáveis pelo próprio sustento e contribuem com 

o sustento da família, 3% trabalham e são responsáveis apenas pelo seu próprio sustento, 2% 

trabalham e são os principais responsáveis pelo sustento de suas famílias, 13% não responderam a 

questão. 49% são beneficiários de programas sociais.  

Outro indicativo de destaque nas análises sócioeducacionais é o nível de escolaridade dos pais, 

considerando-se que esse indicativo pode ser um fator influente no acesso e permanência dos filhos na 

trajetória acadêmica. O quadro esboçado pelos dados é preocupante. Em relação às mães, apenas 2% 

possuem pós-graduação, 6% possuem o superior completo, 2% não concluíram o ensino superior, 16% 

terminaram o ensino médio, 6% não concluíram o ensino médio, somente 8% possuem o ensino 

fundamental completo, enquanto 31% não concluíram o ensino fundamental, 12% são analfabetas, 4% 

responderam que não sabiam e 13% não responderam a questão. Quanto à escolaridade dos pais, 

apenas 1% possui pós-graduação, 3% ensino superior completo, 3% ensino superior incompleto, 13% 

ensino médio completo, 6% ensino médio incompleto, 5% ensino fundamental completo, 33% possuem 

ensino fundamental incompleto, 11% são analfabetos, 9% responderam não saber e 16% não 

responderam a questão. 
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Um número significativo dos entrevistados já morava em Timon antes de ingressar na Instituição, 

cerca de 79%, embora existam alunos que moravam em outras cidades do Maranhão (3%) ou que 

moravam em outro estado da Federação (3%), 15% não responderam ao item. Dos entrevistados, 

60,5% moram com os pais, 11% em casa de outros familiares, 8% com cônjuge ou companheiro, 1% 

marcou que moram sozinhos, 0,5% em casa de amigos, 5% marcaram o item “outro” e 14% não 

responderam a questão.  

Já os dados referentes ao local de residência mostram que 79% moram na zona urbana, 

enquanto 7% residem na zona rural e 14% não responderam a questão.  

Em relação aos dados sobre a principal fonte de acesso à leitura, obteve-se o seguinte quadro: 
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a) A Infraestrutura do Câmpus 

O IFMA Câmpus Timon possui uma área de 22 ha e conta com um espaço físico assim distribuído: 

no bloco A, um laboratório de Informática, sete salas de aula, um laboratório de eletroeletrônica 

funcionando, um laboratório de eletroeletrônica em construção; no bloco B, oito salas de aula e dois 

banheiros coletivos; no bloco C, uma sala do Serviço de Apoio ao Aluno – SAA, dois banheiros 

coletivos, três salas de aula, três laboratórios, sendo um em funcionamento e dois em construção; uma 

área de vivência, uma cantina, um refeitório em construção, um auditório em manutenção, uma 

biblioteca. A área administrativa é constituída de sala dos professores, setor médico, setor pedagógico, 

núcleo de assistência ao educando, departamento de registro e controle acadêmico, diretório 

acadêmico, departamento de extensão e relações institucionais, departamento de educação 

profissional, departamento de educação superior de tecnologia, núcleo de pesquisa, pós-graduação e 

inovação, núcleo de recursos humanos e núcleo de planejamento e gestão patrimonial, núcleo de 

licitações, compras e contratos, núcleo de execução financeira e orçamentária, núcleo de tecnologia da 

informação, diretoria geral, diretoria de planejamento e gestão, diretoria de ensino, copa, secretaria, 

almoxarifado, PRONATEC. Parte dessa estrutura passará por reforma, que ampliará significativamente 

as dependências do seu espaço físico, principalmente no que diz respeito aos laboratórios. 

  Além desses espaços acima descritos, o Câmpus possui uma quadra poliesportiva coberta com 

arquibancada, uma piscina e uma área de apoio com banheiros. O Câmpus conta ainda com um 

estacionamento e uma entrada com guarita. Destacamos que a área do Câmpus é descontínua e, que 

os espaços construídos acima descritos estão situados no mesmo lote, sendo que este está com 90% 

do seu entorno murado e 10% é cercado de arame farpado. 

Quanto ao abastecimento de água, o Câmpus dispõe de um poço tubular que atende à 

comunidade interna. Quanto ao fornecimento de energia, o mesmo é feito pela Central Elétrica do 

Maranhão – CEMAR. O Câmpus ainda não dispõe de telefonia fixa, porém, o mesmo dispõe de três 

linhas telefônicas móveis.   
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b) A Organização Administrativa 

A representação gráfica da estrutura organizacional, contendo a estrutura de subordinação e 

vinculação entre as unidades organizacionais, está representada no organograma a seguir e as 

atribuições e competências de cada um desses órgãos estão definidas no Regimento Interno. 

 

 

6 OBJETIVOS GERAIS DO CÂMPUS TIMON 

 

I. Oferecer 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. Oferecer 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 humanística, profissional e tecnológica; 

DIREÇÃO GERAL

(CD2)

DIREÇÃO GERAL

(CD2)

NTI

Núcleo de Tecnologia 
da Informação (FG2)

NTI

Núcleo de Tecnologia 
da Informação (FG2)

Secretaria da Direção 
Geral

(FG2)

Secretaria da Direção 
Geral

(FG2)

DDE

Diretoria de 
Desenvolvimento de 

Ensino (CD4)

DDE

Diretoria de 
Desenvolvimento de 

Ensino (CD4)

DPG

Diretoria de 
Planejamento e Gestão 

(CD4)

DPG

Diretoria de 
Planejamento e Gestão 

(CD4)

DERI

Departamento de 
Extensão e Relações 
Institucionais (FG1)

DERI

Departamento de 
Extensão e Relações 
Institucionais (FG1)

DEP

Departamento de 
Educação 

Profissional (FG1)

DEP

Departamento de 
Educação 

Profissional (FG1)

DEST

Departamento de 
Educação Superior 
de Tecnologia (FG1)

DEST

Departamento de 
Educação Superior 
de Tecnologia (FG1)

DRCA

Departamento de 
Registro e Controle 
Acadêmico (FG1)

DRCA

Departamento de 
Registro e Controle 
Acadêmico (FG1)

NRH

Núcleo de Recursos 
Humanos (FG2)

NRH

Núcleo de Recursos 
Humanos (FG2)

NPGP

Núcleo de 
Planejamento e 

Gestão Patrimonial 
(FG2)

NPGP

Núcleo de 
Planejamento e 

Gestão Patrimonial 
(FG2)

NLCC

Núcleo de 
Licitações, Compras 

e Contratos (FG2)

NLCC

Núcleo de 
Licitações, Compras 

e Contratos (FG2)

NEFO

Núcleo de Execução 
Financeira e 

Orçamentária (FG2)

NEFO

Núcleo de Execução 
Financeira e 

Orçamentária (FG2)

NPPI

Núcleo de 
Pequisa, Pós-
Graduação e 

Inovação (FG2)

NPPI

Núcleo de 
Pequisa, Pós-
Graduação e 

Inovação (FG2)

NAE

Núcleo de 
Assistência ao 

Educando (FG2)

NAE

Núcleo de 
Assistência ao 

Educando (FG2)
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III. Promover pesquisas, estimulando a criatividade, o espírito científico e inventivo, na busca de 

soluções técnicas e tecnológicas em prol do desenvolvimento da sociedade; 

IV. Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação 

humanística, profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos 

sociais 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; e  

VI. Oferecer, em nível de educação superior, gradativamente: 

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 à 

formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas das ciências e matemática, e 

para a educação profissional; 

c) cursos de pós-graduação, gradativamente, visando à formação nas diferentes áreas do 

conhecimento; 

VII. Promover ações de Educação Inclusiva. 
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7 PRINCÍPIOS  

 

Falar da educação na contemporaneidade é ao mesmo tempo habitual e incomum. Habitual pois 

os processos educativos formais e informais fazem parte do cotidiano de todos. E mesmo aqueles que 

nunca tiveram acesso à educação oferecida pelas instituições de ensino compreendem sua 

especificidade e apropriaram-se de conhecimentos a partir da convivência familiar e social. 

Todavia há de se reconhecer que a análise mais aprofundada sobre o tema não é corriqueira, 

mesmo sendo central para o desenvolvimento das sociedades. A educação na contemporaneidade 

mostra-se cada vez mais essencial para a aquisição da autonomia e capacidade colaborativa tão 

valorizada nos atuais arranjos produtivos. 

Mas que educação seria essa? Será que já se está trilhando o caminho desejável para os 

avanços na área? Qual o papel da escola e dos sujeitos nela inseridos diante dos desafios e 

perspectivas postos? Como o Câmpus Timon se posiciona diante desses questionamentos? 

Para a superação destas dúvidas faz-se necessário primeiramente voltar o olhar para o locus 

educativo no qual estamos inseridos: o Câmpus Timon do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão. 

Segundo Alarcão (2001), toda escola é, ao mesmo tempo, um local, um tempo e um contexto. 

Um local, pois se encontra situada geograficamente em um país, em uma cidade, em um determinado 

bairro. Um tempo, uma vez que cada instituição escolar está inserida em uma época específica, o que 

determina as práticas nela desenvolvidas. 

Todos esses fatores relacionam-se com o contexto, isto é, com a inter-relação entre as 

circunstâncias que acompanham as variáveis que interferem no ambiente escolar. Desta forma, uma 

escola nunca tem como ocupar uma posição de neutralidade diante dessas circunstâncias, pois está 

inserida em uma cultura, em um tempo histórico, em uma sociedade específica. 

A partir disso propomos pensar esta escola e a educação que ela propõe através da 

compreensão do que é este século, quais são os paradigmas vigentes no momento, ou melhor, como 

tem se configurado a crise destes. 

Segundo Edgar Morin (2005), estamos vivenciando a complexidade e uma crise dos paradigmas. 

Compreende-se por complexidade o atual estado no qual se encontra a humanidade, em que a 
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unidade produz diversidade e vice versa, ou seja, as inter-relações provenientes da globalização têm 

influenciado os pensamentos, comportamentos e concepções como nunca antes. 

A esse processo de globalização, Morin (2005) denomina “era planetária”, o momento atual no 

qual em decorrência dos avanços tecnológicos, temos acesso às informações em curto espaço de 

tempo, o que faz com que o local, mesmo separado do global, seja influenciado por este e a recíproca 

mostra-se verdadeira. 

 Morin (2005) chama-nos a atenção sobre a concepção de conhecimento demonstrando que em 

todo e qualquer saber há a possibilidade do erro, da ilusão.  Isto porque todas as teorias desenvolvidas 

pelo pensamento humano, assim como a escola, também decorrem de um contexto cultural no qual 

subsistem ideias, crenças e uma linguagem específica que contribuem para a construção destas ideias 

sobre os fenômenos. 

Ora, se as culturas e ideias por elas produzidas não são imutáveis, da mesma forma não teria 

como ser o conhecimento. Então, é natural que com a modificação do contexto histórico e cultural, o 

conhecimento também se modifique, fazendo com que a “verdade” de ontem não seja a mesma de 

hoje, nem tampouco a de amanhã. 

Porém a complexidade, ao colocar diferentes pontos de vista em perspectiva, possibilita a troca 

de informações em uma velocidade nunca antes imaginada, logo exige o desenvolvimento de outro tipo 

de conhecimento. 

A racionalidade ainda vigente coloca o conhecimento científico como absoluto, estabelecendo 

uma valorização excessiva de tudo que leva este rótulo, ou seja, que é apresentado como científico e 

muitas vezes inquestionável. 

Esse paradigma ainda presente no ambiente escolar faz com que haja uma simplificação dos 

conhecimentos transmitidos. Ainda é comum a visão das diversas áreas como isoladas umas das 

outras, o que consiste em uma verdadeira mutilação na capacidade de pensamento. 

Morin (2005) denomina “conhecimento pertinente”, aquele que permite situar as informações 

recebidas no seu contexto geográfico, cultural, social e histórico. Esta capacidade de relacionar 

diversas variáveis é inerente aos humanos, todavia tem sido atrofiada pelo isolamento dos saberes. 

Isso se mostra na prática escolar, na organização dos conteúdos, na divisão dos horários e, 

principalmente, na falta de comunicação entre as diferentes disciplinas. Além disso, o contexto macro 
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demonstra claramente as características reprodutivistas e conservadoras da escola, denunciando esta 

racionalidade tecnicista como suporte para a manutenção do status quo. 

Brzezinski (2001) destaca que o sistema educacional brasileiro sempre negou o acesso ao saber 

de forma universalizada, sempre privilegiando a classe social mais favorecida, a quem era garantido o 

direito ao saber erudito (episteme), enquanto a classe trabalhadora só tinha acesso ao saber popular 

(doxa). 

Em relação a isso, as teorias críticas da educação contribuíram sobremaneira para o 

estabelecimento de uma nova forma de pensar sobre o fenômeno, afirmando que a prática social é o 

ponto de partida e de chegada da prática pedagógica e que a construção do conhecimento sobre a 

escola se dá de forma dialética, colocando-se a necessidade de se refletir sobre essas práticas.  

A escola contemporânea apresenta-se como contraditória e ambígua. Apesar de ser 

reconhecidamente um instrumento de reprodução social, também não pode ser vista ingenuamente 

como se fosse totalmente passiva diante das circunstâncias. A partir disso atesta-se a necessidade da 

construção de um ambiente reflexivo, uma escola capaz de pensar sobre si própria, capaz de trazer ao 

plano consciente seus entraves e possíveis soluções.  

Nesta concepção de escola não haverá conclusões definitivas nem respostas prontas. Ela é 

construída no dia-a-dia, estando em constante processo de transformação. Desta forma, inferimos que 

o papel a ser desempenhado pelo Câmpus Timon deve contribuir para superação da racionalidade 

técnica rumo ao desenvolvimento de novas formas de interação e apropriação do conhecimento, mais 

adequadas a dinamicidade da sociedade da informação. 

Nesta escola reflexiva, organização que continuamente pensa sobre si própria e na sua missão 

social, os processos avaliativos e formativos devem ser vistos como prioridade absoluta (ALARCÃO, 

2001).   

 

7.1. Discutindo a complexidade: princípios para efetivação de uma prática reflexiva 

 

  Como já é de conhecimento comum, cresce a preocupação documental-oficial com orientações 

metodológicas aos agentes do complexo escolar em detrimento da elaboração, discussão e aceitação 

de princípios e valores educacionais. Por isso, tendo-se como concepção central a defesa da 

capacidade humana de antecipar ações e de eleger continuamente metas a partir de um quadro de 

valores historicamente situado, tornando assim a própria vida humana um projeto, a gestão 
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responsável de uma instituição como o IFMA Câmpus Timon deve partir da existência de um conjunto 

de princípios ou de valores que sustentem seu projeto educacional e com isso trazer a discussão para 

o terreno filosófico que é o seu lugar. 

Assim são importantes os valores referentes à cidadania (articulação entre o pessoal e o 

coletivo), ao profissionalismo (mediação entre o público e o privado), à tolerância (reconhecimento da 

diversidade de perspectivas), à integridade (na simbiose entre discurso e ação), ao equilíbrio 

(conservação/transformação) e à pessoalidade (desenvolvimento das personalidades individuais dos 

projetos pessoais de existência). 

Sendo assim, o Câmpus Timon está orientado no sentido de formar profissionais éticos, a partir 

de uma formação de caráter humanístico. Devendo promover, portanto, os seguintes princípios: 

• Ética e Cidadania: com o compromisso de desenvolver a formação ético-humanística do 

alunado, desenvolvendo o espírito crítico e autonomia intelectual, de maneira a formar cidadãos 

conscientes, de agentes dinâmicos diante da realidade social e política. A formação voltada para a 

ética e a cidadania será responsabilidade de todos os docentes e corpo administrativo, que a abordará 

em todas as unidades temáticas dos cursos ofertados além de também está presente nas atividades de 

gestão. Está presente também no respeito à pessoa enquanto indivíduo, cidadão, membro da 

Instituição e da comunidade externa e no respeito à diversidade de pensamento, assegurando a 

pluralidade de opiniões; 

• Interdisciplinaridade: o Câmpus tem como um dos seus princípios construir uma identidade 

profissional que integre um conjunto de disciplinas de diversas áreas do conhecimento humano, 

possibilitando a formação de profissionais pluralistas capazes de realizar pesquisas e exercerem a 

atividade profissional de forma ampla e articulada com os diferentes ramos do conhecimento; 

• Convivência na diversidade, de tal modo que sejam respeitadas as diferenças e as 

divergências; 

• Gestão democrática, com transparência de todos os atos, obedecendo aos princípios da 

autonomia, da descentralização e da participação coletiva nas instâncias deliberativas;  

•  Disseminação de todas as formas de conhecimento pertinentes à Instituição, democratizando 

continuamente o acesso; 

• Sustentabilidade ambiental. 
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7.2. Contexto político, legislativo e organizacional 

 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, criados por meio da Lei nº 11. 892, de 

29 de dezembro de 2008, surgem no contexto dos mercados globalizados e da produção flexível para 

oferecer educação básica, principalmente em cursos de ensino médio integrado à educação 

profissional técnica de nível médio; ensino técnico em geral; cursos superiores de tecnologia, 

licenciaturas, bem como a formação inicial e continuada de trabalhadores. Nesse sentido, têm como 

propósito atender às demandas crescentes por formação profissional, difundir conhecimentos 

científicos e tecnológicos, aproveitando a infraestrutura empresarial e os arranjos produtivos locais.  

A legislação que trata dos Institutos Federais orienta os processos de formação baseados nos 

princípios da integração e da articulação entre ciência, tecnologia, cultura e conhecimentos específicos 

e do desenvolvimento da capacidade da investigação científica como fatores importantes à 

manutenção da autonomia e dos saberes necessários ao permanente exercício da laboralidade, 

traduzidos nas ações do tripé ensino, pesquisa e extensão. Assim, a referida legislação norteia 

promover prioritariamente o ensino integrado e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior. 

O Art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB declara que a “educação tem 

por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. (LDB, 1996).  Assim, é um direito legítimo ter uma educação voltada não 

somente para o mercado de trabalho, mas também uma formação geral com a finalidade de 

preparação para a vida e para o prosseguimento nos estudos. 

A educação profissional deverá ser desenvolvida, atentando para a articulação com a educação 

básica; integrando-se ao mundo do trabalho; vinculando-se às políticas de desenvolvimento 

econômico, às políticas de geração de emprego, trabalho e renda, bem como àquelas dirigidas à 

formação e a inserção econômica e social da juventude. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA Câmpus Timon 

oferece a educação profissional técnica de nível médio da seguinte forma: 

I – articulada com o ensino médio, desenvolvida da seguinte forma: 
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a) integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso 

planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma 

instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno. Nesta forma de ensino, é oferecida 

ainda, a educação de jovens e adultos articulada com a educação profissional (PROEJA); 

b) concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental ou esteja 

cursando o ensino médio [...] podendo ocorrer: a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as 

oportunidades educacionais disponíveis; b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as 

oportunidades educacionais disponíveis; ou c) em instituições de ensino distintas [...]. 

II - subsequente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio (Brasil, 2004). 

O IFMA Câmpus Timon oferece ainda Licenciatura aberta à matrícula de candidatos que tenham 

concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em concurso de ingresso, 

conforme legislação em vigor, bem como programas de extensão abertos a candidatos que satisfaçam 

os requisitos exigidos. 

O Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – esta forma de ensino oferecida no IFMA 

Câmpus Timon tem o propósito de cumprir sua função social guiando nossas ações ao tipo de 

sociedade que visamos quando educamos. Promover a formação de cidadãos críticos, 

transformadores, éticos, responsáveis, com uma visão holística e empreendedora, capazes de 

desenvolver ações de forma sustentável e de respeito ao próximo e ao meio ambiente é nossa missão 

no sentido de uma sociedade justa e integradora.  

Comungamos com Marise Ramos (2013) na defesa de uma educação unitária, politécnica e 

ominilateral. A escola unitária que visa superar a dualidade de formação, uma voltada para o trabalho 

manual e outra para o trabalho intelectual. Esta destinada aos dirigentes, aos segmentos que orientam 

e dirigem a sociedade e aquela destinada aos menos favorecidos que produzem a riqueza da 

sociedade usando a força de trabalho.  A proposta de escola unitária expressa uma educação de 

qualidade como um direito de todos terem acesso aos conhecimentos construídos pela humanidade, à 

cultura e aos meios necessários para entrar no mundo do trabalho.  

Para Saviani (2003) apud Ciavatta, Frigotto e Ramos (2010), o conceito de politecnia significa o 

“domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho 

moderno” (SAVIANI, 2003, p. 140). Visa resgatar nos processos educativos “o princípio da formação 

humana em sua totalidade em termos epistemológicos e pedagógicos” (CIAVATTA; FRIGOTTO; 

RAMOS, 2010, p. 35).  
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Considerando a perspectiva desenhada pelo Ministério da Educação – MEC, por meio da 

Secretaria de Educação Básica - SEB (2006), seguiremos alguns eixos norteadores para a organização 

de cursos de forma que possam subsidiar a construção de um currículo unitário. Assim nos 

orientaremos para que os cursos assegurem: 

uma formação ampla, integral e, portanto, humanística, de cultura geral e técnica ao 
mesmo tempo, sem supremacia de uma sobre as outras, garantindo assim as 
condições dos estudantes para uma participação efetiva na sociedade em suas 
dimensões social, política, cultural e econômica, incluindo o mundo do trabalho, mas 
não se restringindo  a ele ou a qualquer dessas dimensões isoladamente.  
(BRASIL/MEC/SEB, 2006, p.18 ). 

Quanto ao desenvolvimento do currículo, serão promovidas práticas interdisciplinares, 

alternativas didáticas que desenvolvam as capacidades de pensar, criticar, sentir e agir dos alunos, a 

metodologia de ensino orientada por projetos, a metodologia de temas geradores que permite integrar 

aspectos da realidade complexa e colaborar para superar a perspectiva fragmentada de organização 

curricular. (BRASIL/MEC/SEB, 2006).  Nesse sentido, Yus (2002) nos fundamenta afirmando que, para 

se cumprir as funções educativas da escola, é preciso: 

(...) vivenciar práticas sociais e de intercâmbios acadêmicos que levem à 
solidariedade, à colaboração, à experimentação compartilhada, assim como à 
estimulação da busca, do contraste, da crítica e da criação. Tudo isso, num clima de 
participação real, ativo e crítico em que todos, na determinação democrática da vida 
escolar, aprendem a viver e a sentir democraticamente a sociedade, pois respeitam 
o delicado equilíbrio entre interesses individuais e coletivos. (YUS, 2002, p. 177-
178). 

A interdisciplinaridade é apontada como uma proposta que possibilita o diálogo entre as 

disciplinas e a superação da fragmentação do conhecimento. É a “busca do saber unificado, a 

preservação da integridade do pensamento e o restabelecimento de uma ordem perdida.” (FAZENDA, 

1999, p. 31). Deste modo, a interdisciplinaridade apresenta um papel de destaque na nossa prática 

pedagógica, sendo desenvolvida em uma perspectiva integrada. 

Outro aspecto que merece destaque no desenvolvimento do nosso currículo é a 

contextualização a qual é responsável pela constituição de um conhecimento significativo. Publicação 

do BRASIL/MEC/SEB (2006) assim o define: 

contextualizar a aprendizagem significa superar a aridez das abstrações 
científicas para dar vida ao conteúdo escolar, relacionando-o com 
experiências passadas e atuais vivenciadas pelos estudantes/educadores, 
projetando uma ponte em direção ao seu futuro e ao da realidade vivencial. 
(BRASIL/MEC/SEB, 2006, p. 31). 
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Nossa trajetória pedagógica priorizará uma ação docente flexível, considerando as diversidades 

culturais, econômicas e sociais que imprima uma educação conectada com a realidade em que vivem 

os alunos.  

 

8 ORGANIZAÇÃO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.  

 

O Ensino nos Institutos Federais organiza-se de forma a contemplar a indissociabilidade entre 

ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO. Assim, o Câmpus Timon desenvolve políticas que trabalham 

estas três dimensões de forma integradas coadunadas a um planejamento pedagógico que contempla 

o envolvimento das disciplinas, projetos interdisciplinares, projetos de pesquisa e os planos oriundos 

dos projetos de cursos. 

Trabalhar com este tripé é ter, além da possibilidade da oferta do ensino-aprendizado, elementos 

para se promover um ensino que favoreça uma maior proximidade da sociedade com o meio 

acadêmico, proporcionando aos alunos meios de vivenciar práticas mais próximas de suas áreas de 

desenvolvimento profissional e pessoal e, sobretudo, despertar nestes alunos uma maior 

conscientização do que é o ensinar e o aprender e, ainda, despertar suas capacidades de autorreflexão 

crítica. 

 

8.1 O Ensino no IFMA Câmpus Timon 

 

A organização do Ensino no IFMA Câmpus Timon está em consonância com os princípios legais 

assegurados na lei 9.394/96, no decreto nº. 5.154/2004 e na lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, que criou o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Aliado a essa 

legislação tem-se também inúmeras resoluções que normatizam internamente o funcionamento do 

ensino no que tange ao acesso, permanência, sistemática de avaliação e certificação. 

Em relação ao acesso, o IFMA realiza anualmente um processo seletivo consolidado por meio 

de provas classificatórias1, que é organizado internamente pela Comissão de Concursos da Instituição 

e estendido a todas as unidades do IFMA no estado. Nesta modalidade de seleção, os alunos 

ingressantes no ensino técnico integrado, concomitante e subsequente participam de um certame no 

                                                           
1
 É importante ressaltar que o processo seletivo respeita a política de cotas, destinando os percentuais 

previstos por lei àqueles que fazem a opção de cotista. 
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qual são avaliados seus conhecimentos em Matemática e em Língua Portuguesa. Ainda no nível da 

educação básica tem-se o PROEJA, cuja seleção não é feita unicamente por meio de avaliação do 

conhecimento de forma direta e, sim por meio do perfil socioeconômico dos candidatos, sendo essa 

seleção conduzida pelo Serviço Social. Já no nível superior o processo de seleção é conduzido pelo 

Ministério da Educação através do Sistema de Seleção Unificada – SISU, tendo por base classificatória 

a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 

De acordo com a legislação vigente, a oferta dos cursos no IFMA Câmpus Timon acontece em 

dois níveis de ensino: Educação profissional técnica de nível médio, que deve ser desenvolvida de 

forma articulada com o ensino médio, e de forma subsequente, que se trata de uma formação 

destinada àqueles que já concluíram o ensino médio e querem estar mais bem preparados para 

enfrentar o mercado de trabalho, por meio da profissionalização. 

No que diz respeito às ofertas, no momento, o Câmpus Timon oferece cursos em três eixos 

tecnológicos, os quais são orientados pela estruturação em eixos tecnológicos constantes do Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), aprovado pela Resolução CNE/CEB03/2008, com base no 

Parecer CNE/CEB 11/2008. 

1) Gestão e Negócios: em que são ofertados os cursos de Técnico em Vendas e Técnico em 

Administração, ambos na modalidade integrado; Técnico em Comércio nas modalidades 

Concomitante e  Integrado–PROEJA.    

2) Controle de Processos Industriais: com os cursos de Técnico em Eletroeletrônica e Técnico 

em Eletromecânica, ambos integrados ao Ensino Médio. 

3) Infraestrutura: com a oferta do curso Técnico em Edificações também na modalidade 

integrada ao ensino médio. 

No nível superior o IFMA Câmpus Timon oferece o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

baseado na Lei de criação dos institutos federais (Lei 11.892/08) que reafirma e torna legítima a oferta 

de cursos de graduação, ao destacar, na Seção III, Art. 7, Título VI, os objetivos e os níveis de atuação 

na educação superior nos institutos federais.  

Além desses cursos, o IFMA Câmpus Timon também atua em programas voltados para a 

formação e qualificação profissional como o Mulheres Mil e o PRONATEC.  

Os cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio ofertados pelo IFMA Câmpus Timon atendem a 
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uma concepção de currículo integrado, onde o ensino-aprendizado envolve as dimensões da formação 

profissional e conhecimentos educação básica. Eles estão organizados em seis módulos semestrais, 

cada módulo com duração de 100 dias letivos e os cursos com duração de três anos. Os cursos 

concomitante e subsequente, voltados para profissionalizar aqueles alunos que estão em fase de 

transição do ensino médio para o ensino superior de forma a favorecê-los uma inserção mais rápida ao 

mercado de trabalho, estão organizados em três módulos semestrais com duração de um ano e meio. 

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas é ofertado em períodos semestralizados e tem duração 

de quatro anos. 

Os setores ligados ao Ensino no IFMA Câmpus Timon são coordenados pela DDE – Diretoria de 

Desenvolvimento do Ensino e estão voltados para o desenvolvimento de políticas de ensino que 

contemplem as Leis e Diretrizes que regem o ensino-aprendizado no âmbito dos Institutos Federais de 

Educação, são eles: 

 

• DEP – Departamento de Ensino Profissional – responsável por coordenar os cursos técnicos e 

técnicos integrados. 

• SERVIÇO PEDAGÓGICO – setor que faz os acompanhamentos sistemáticos das ações 

pedagógicas do Câmpus, no que diz respeito ao acompanhamento docente e discente.  

• DEST – Departamento de Ensino Superior e Tecnologia – responsável pela coordenação dos 

cursos superiores. 

• COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – responsável por acompanhar os 

cursos de Licenciaturas Biológicas.  

• NAE – Núcleo de Assistência ao Educando do Câmpus Timon tem o objetivo de 

efetivar a política de Assistência Estudantil do IFMA, garantindo o acesso e a 

permanência dos alunos na instituição, através do Serviço Social, Serviço de 

Psicologia Escolar e Serviço Médico. 

DDE

DEP

SERVIÇO 
PEDAGÓGICO

DEST

COORDENAÇÃO DO 
CURSO DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS

NAE

SERVIÇO DE SAÚDE

DERI NPPI DRCA SAA
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• DERI – Departamento de Extensão e Relações Interistitucionais – setor responsável por 

manter o relacionamento escola x empresa e pelas políticas de oferta e acompanhamento de 

atividades de extensão. 

• NPPI –  Núcleo de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação – responsável por divulgar, orientar, 

acompanhar e organizar atividades referentes à pesquisa no Câmpus e, ainda, acompanhar as 

atividades de qualificação profissional dos servidores. 

• DRCA – Departamento de Registro e Controle Acadêmico – setor responsável pelo 

acompanhamento dos registros, matrículas e emissão de documentação do corpo discente. 

• SAA – Serviço de Atendimento ao Aluno – responsável por prestar atendimento direto ao 

aluno, assistindo-o e orientando-o em casos de indisciplina, saída antecipada e ocorrências 

diversas que aconteçam no decorrer da jornada letiva. 

 

8.1.1 A Educação Inclusiva no IFMA – Câmpus Timon  

 

A participação do homem como sujeito da sociedade implica uma postura crítica e, para isto, a 

educação deve ser o veículo que permite ao cidadão integrar-se nesta sociedade. Assim, cabe à escola 

proporcionar espaço a todos que nela estão inseridos. Nesse contexto, o Projeto Político Pedagógico, 

que é a articulação das intenções, prioridades e caminhos escolhidos para que a escola realize sua 

função social, deve assumir o caráter de trabalho coletivo e participativo, para que a prática da inclusão 

e da cidadania torne-se realidade cotidiana. 

Nesse contexto, a educação inclusiva assume um papel relevante dentro das perspectivas de 

atender às crescentes exigências de uma sociedade em processo de renovação, que só será 

alcançada quando as pessoas, indiscriminadamente, obtiverem acesso à informação e ao 

conhecimento de que a inclusão escolar, tem como compromisso a formação da cidadania a partir de 

uma escola com qualidade para todos. 

Na perspectiva de promover mudanças nas práticas acadêmicas de servidores docentes e 

técnico-administrativos no tocante à inclusão, realizou-se no ano de 2011, a aplicação de um 

questionário diagnóstico de forma a subsidiar as ações para a educação inclusiva no IFMA – Câmpus 

Timon. 
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Ao se abordar a inclusão, verificou-se que se tem, inicialmente, a percepção limitada de que se 

trata apenas do acesso de pessoas com necessidades especiais à educação e aos demais espaços 

sociais. Entretanto, a inclusão social é muito mais abrangente. Incluir é assegurar o que a Constituição 

Brasileira já prevê desde 1988. É a garantia dos direitos a todos os cidadãos, indistintamente: pessoas 

com deficiência; pessoas das diversas classes sociais e das diferentes etnias; pessoas de formações 

culturais distintas, de gêneros e de orientações sexuais diversos. Incluem-se, nesse rol, os povos 

indígenas; os afrodescendentes; os campesinos; os quilombolas; as pessoas das grandes e das 

pequenas cidades e das vilas. 

O Parecer CNE/CEB 17/2001 apresenta um entendimento amplo a respeito das necessidades 

especiais. De acordo com o Parecer, a inclusão, indo além dos limites da deficiência, estende-se ao 

conjunto representativo dos sujeitos tratados, nos debates das políticas públicas, como "minorias" ou 

"excluídos". Essa concepção sustenta, teórica-metodologicamente, práticas pedagógicas que 

 

[...] em vez de focalizar a deficiência da pessoa, enfatiza o ensino e a escola, bem 
como as formas e condições de aprendizagem; em vez de procurar, no aluno, a 
origem de um problema, define-se pelo tipo de resposta educativa e de recursos e 
apoios que a escola deve proporcionar-lhe para que obtenha sucesso escolar; por fim, 
em vez de pressupor que o aluno deva ajustar-se aos padrões de normalidade” para 
aprender, aponta para a escola o desafio de ajustar-se para atender a diversidade de 
seus alunos. (BRASIL, 2001b, p. 15). 

 

No Brasil, as atuais políticas públicas educacionais asseguram a todos, teoricamente, a 

igualdade de condições para o acesso à escola e a permanência nessa instituição, principalmente aos 

que apresentam necessidades educativas especiais. No entanto, para tornar as escolas inclusivas e 

transformá-las em ambientes democráticos, é preciso ressignificar as instituições, pautando o fazer 

pedagógico nos princípios da ética, da cidadania e da democracia, sustentáculos dos movimentos 

inclusivos. Nesse prisma, a educação inclusiva deve permear, transversalmente, todos os níveis e 

todas as modalidades de ensino, oferecendo a todos a igualdade de oportunidades. 

O compromisso com a construção de sistemas educacionais inclusivos orienta-se tanto por 

documentos internacionais – a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a Declaração de 

Jomtien (1990) e a Declaração de Salamanca (1994) – quanto pelos marcos legais da própria 

legislação brasileira. Embasando-se nesses referenciais, sinaliza-se para a necessidade de se 

garantirem o acesso e a participação de todos, nas mais variadas oportunidades de vivências, em 
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respeito às peculiaridades individuais dos sujeitos e/ou dos grupos sociais a que pertencem. A 

educação inclusiva é, assim, um “[...] paradigma educacional de abertura incondicional às diferenças na 

escola, fomentando possibilidades diversificadas de construções subjetivas e identitárias, em prol de 

uma sociedade plural, responsável e ética” (LIMA, 2008, p. 104). 

A Lei 9.394/96, em seu Art. 59, orienta que os sistemas de ensino devem assegurar aos 

alunos, currículos, métodos, técnicas, recursos e organização específicos para atender às 

necessidades discentes. Para acompanhar o processo de mudança, foram instituídas as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Mais recentemente, em 2011, entrou em 

vigor o dispositivo legal que prevê a ação do Ministério da Educação no apoio técnico e financeiro às 

iniciativas voltadas ao atendimento educacional especializado. 

Conforme o Art. 5º, Incisos I a VII, do Decreto 7.611/2011, esse apoio técnico e financeiro 

contempla as seguintes ações: 

 

I - aprimoramento do atendimento educacional especializado já ofertado; 
II - implantação de salas de recursos multifuncionais; 
III - formação continuada de professores, inclusive para o desenvolvimento da 
educação bilíngue para estudantes surdos ou com deficiência auditiva e do ensino do 
Braile para estudantes cegos ou com baixa visão; 
IV - formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola para a 
educação na perspectiva da educação inclusiva, particularmente na aprendizagem, na 
participação e na criação de vínculos interpessoais; 
V - adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade; 
VI - elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para a 
acessibilidade;  
VII - estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação 
superior. (BRASIL, 2011, p. 5). 
 

A discussão sobre a educação inclusiva propicia repensar o papel das instituições formativas, 

na intenção de elevá-las da condição de homogeneizadoras para uma condição sustentada no respeito 

à heterogeneidade. Isso se contrapõe a um ambiente discriminatório e se ancora na defesa da escola 

aberta a todos – uma instituição acadêmica, de fato, inclusiva. 

À luz dessas reflexões e das concepções, dos princípios e dos referenciais defendidos neste 

PPP, o IFMA- Câmpus Timon deve firmar políticas de educação inclusiva fomentadoras de ações que 

visem assegurar o acesso à escola e a permanência, com sucesso, de todos os estudantes nos níveis 

e nas modalidades ofertados pela Instituição, sem restrições. 
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Assume-se, assim, o compromisso com uma educação inclusiva pautada na concepção de 

direito de todos, em especial atenção aos que (devido a questões de pertencimento e de condições 

físicas, cognitivas, motoras, econômicas e sociais, entre outras) estão mais vulneráveis a processos de 

exclusão ou de segregação. Isso supõe abertura à pluralidade e à diversidade em todas as relações 

humanas. 

Para tanto, devem-se promover reflexões aprofundadas acerca dos valores, das posturas e das 

vivências acadêmico-sociais. Também se deve orientar para o acolhimento à diversidade humana, para 

a aceitação das diferenças individuais, para o esforço coletivo na equiparação de oportunidades e para 

as ações de acessibilidade total.  

Com essa visão, o IFMA – Câmpus Timon, além de valorizar o acesso ao conhecimento, busca 

firmar-se como uma instituição inclusiva, que reconhece as diversidades e que incentiva a interação 

cultural, respeitando as dificuldades, as limitações e as necessidades das pessoas. Nesse sentido, a 

Instituição objetiva, sobretudo, o desenvolvimento da autonomia pessoal, do autoconceito e da 

elevação da autoestima.  

Nessa direção, estabelecem-se as seguintes diretrizes orientadoras das práticas inclusivas 

institucionais: 

a) adequação do Programa de Assistência Estudantil a ações sistêmicas, a fim de assegurar o direito 

social de todos os estudantes para o acesso à escola, a permanência nessa instituição e a conclusão 

de estudos com êxito; 

b) fortalecimento do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas - 

NAPNE, para que se configure em um mecanismo sistêmico de articulação, ampliando as iniciativas 

para a inclusão escolar (pesquisas, estudos, eventos, programas e cursos de incentivo à formação); 

c) manutenção dos processos seletivos diferenciados que destinam vagas para estudantes cotistas; 

d) permanência, ampliação e adequação do Programa de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA); 

e) defesa de um currículo integrado, aberto e flexível, que contemple a diversidade, o interculturalismo 

e o direito ao conhecimento, respeitando as necessidades formativas individuais, locais e regionais; 

f) fortalecimento e intensificação de políticas e de projetos de fomento à educação inclusiva; 



33 
 

 
 

g) promoção da igualdade de oportunidades nos encaminhamentos destinados à qualificação para o 

trabalho; 

h) investimento na formação continuada de todos os profissionais da educação envolvidos no processo, 

com vistas à superação de preconceitos ou de barreiras atitudinais ainda existentes; 

i) proposta avaliativa processual e formativa que tanto considere os conhecimentos prévios, as 

possibilidades de aprendizagens futuras e os ritmos diferenciados quanto à análise do desenvolvimento 

e das capacidades do aluno em relação ao seu próprio progresso individual; 

j) desenvolvimento de projetos que favoreçam o diálogo e a aproximação entre diferentes pessoas e/ou 

grupos de diversas procedências sociais, étnicas, religiosas, culturais, etc. 

As mudanças nessa direção devem permitir um segundo grande passo nos processos de 

democratização. Se o primeiro passo foi a luta pelo acesso, já com resultados visíveis, o segundo está 

na conquista da qualidade da educação para cada um e para todas as pessoas, de forma a consolidar 

a inclusão e a igualdade de oportunidades para todos os seres humanos. 

 

8.2. A Pesquisa no IFMA Câmpus Timon 

 

A pesquisa é um dos componentes do tríplice foco do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão – IFMA Câmpus Timon, que, atualmente, vem desenvolvendo diversas 

atividades em diferentes áreas do conhecimento, envolvendo alunos dos cursos técnicos e da 

graduação. 

Anualmente, são pleiteadas bolsas em programas de Iniciação Científica ofertadas por instituição 

de fomento à pesquisa (FAPEMA e CNPq), bem como o próprio IFMA, contribuindo e incentivando a 

participação de discentes na produção científica de nossa instituição. No biênio 2012-2013, foi 

verificado um aumento superior a 100% no quantitativo de bolsas contempladas aos discentes 

pesquisadores (Quadro 1), seja  PIBIC Jr, PIBIC EM ou PIBIC, o que demonstra a dedicação de 

servidores, principalmente docentes, em pesquisar e produzir ciência. 
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CATEGORIA 2012 2013 TOTAL 

PIBIC CNPq/FAPEMA/IFMA 6 9 15 

PIBIC EM 0 10 10 

PIBIC JR 9 12 21 

TOTAL 15 31 46 

Quadro 1. Quantitativo de bolsas/projetos contemplados nos Programas de Bolsas de Iniciação 
Científica – PIBIC ofertadas no biênio 2012-2013 
 

Na execução dos projetos, ainda existe obstáculos no tocante a equipamentos e materiais, visto 

sermos uma instituição com pouco mais de 3 (três) anos de existência, portanto ainda em processo de 

formação e expansão. Logo, visaremos editais de fomento à pesquisa, que disponibilize recursos 

externos para a execução das diferentes metodologias propostas nos projetos de pesquisa, bem como 

intensificação da força tarefa, em conjunto com as Diretorias de Planejamento e Gestão – DPG e 

Desenvolvimento do Ensino – DDE do IFMA Câmpus Timon, a fim de estruturarmos o mais breve 

possível nossa instituição. 

Em análise curricular de servidores do Câmpus, verifica-se o crescimento de pós-graduados ou 

que estão com curso em andamento nos diferentes programas de pós-graduação pelo país, seja 

Minter/Dinter ou programas regulares, logo, além da qualificação, reflexos ocorrem na pesquisa do 

câmpus, já que é uma exigência destes programas uma produção científica regular.   

Em porcentagem, a parcela de servidores Pós-graduados/graduandos corresponde a 68,0 % do 

total de servidores, sendo 09 (nove) técnicos e 42 docentes (Quadro 2 e Figura 1). Portanto, será 

também foco do Núcleo de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação - NPPI do IFMA Campus Timon nos 

próximos anos a busca pela implantação/oferta de programas de Minter e/ou Dinter em áreas de 

concentração que possibilite a participação do maior quantitativo de servidores. 

NÍVEL QUANTIDADE 

TÉCNICOS 

Especialista cursando 01 

Especialista 06 

Mestrando 01 
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Mestre 00 

Doutorando 01 

Doutor 00 

PROFESSORES EBTT 

Especializ. Andamento 01 

Especialista 17 

Mestrando 07 

Mestre 12 

Doutorando 07 

Doutor 01 

Quadro 2. Quantitativo de servidores Pós-graduados/graduandos, de acordo com a categoria 

funcional 

 
 

 

Figura 1. Gráfico representativo de percentual de servidores pós-graduados/graduandos, de 
acordo com a titulação. 

 

Paralelo a isto, como meta, uma maior produção científica se faz necessário, divulgando as 

pesquisas desenvolvidas em nosso Câmpus através de artigos em periódicos das diversas áreas do 

conhecimento, bem como resumo, seja simples ou expandido e/ou artigos completos em eventos 

científicos de modo a engrandecer a pesquisa do IFMA Câmpus Timon, tornando-o referência na 

pesquisa da instituição como um todo. Além disso, será planejado evento científico próprio, o Seminário 

de Iniciação Científica – SEDIC, evento de periodicidade anual, de forma a incentivar a divulgação de 

resultados de pesquisas também dentro do Câmpus.  
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A intenção é melhorar os números da reduzida produção científica, situação constatada no 

levantamento feito durante a análise curricular dos servidores pós-graduandos/pós-graduados, que 

mostra um total de 460 produções científicas, sendo, somente, 2,39% desse total, artigos publicados 

em periódicos (Tabela 1). 

PUBLICAÇÕES 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Quantidade Percentual (%) 

Livro 3 0,65 

Capítulo de livro 10 2,17 

Artigos em periódicos 11 2,39 

Resumo em anais 86 18,70 

Trabalhos completos em anais 45 9,78 

Apresentações em eventos 161 35,00 

Orientações 120 26,09 

Projetos de pesquisa 24 5,22 

TOTAL 460 100 

Tabela 1. Produção científica de servidores do IFMA Câmpus Timon 

Sendo assim, são numerosos os desafios para o desenvolvimento da pesquisa em nosso 

Câmpus, logo, visando melhorias neste alicerce, serão metas a serem atingidas: desenvolvimento de 

mais projetos de pesquisas, envolvendo todos os segmentos (docentes, discentes e técnicos) da 

comunidade acadêmica; pleiteio em editais para captação de recursos externos, seja para aquisição de 

materiais (permanentes e/ou de consumo) ou para custeio de outros gastos ligados ao 

desenvolvimento da pesquisa, bem como outros que venham a promover a qualificação de servidores, 

a publicação de resultados científicos ou a realização de eventos; realização/participação em eventos 

científicos, mini-cursos e/ou workshops para divulgação da produção científica desenvolvida na 

instituição e qualificação dos discentes e docentes pesquisadores; e a qualificação, em nível de pós-

graduação, de servidores. 
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8.3.  A Extensão no IFMA Câmpus Timon 

 

A sociedade hodierna encontra-se frente a novos desafios, que por sua vez geram a 

necessidade de inovações, em especial as tecnológicas, e do “fazer” numa perspectiva de superação 

dos desafios e limitações impostos por esta contemporaneidade e pela pluralidade dos atores sociais.  

Uma das características marcantes dessas mudanças é o aprimoramento rápido dos novos 

saberes, das novas competências e das inovações tecnológicas. Destarte, muitas dessas 

transformações ocorrem de maneira automática, acrítica e não refletida, o que possibilita um 

reducionismo nos valores sociais que fundamentam tais inovações. Este, por sua vez, permite uma 

intervenção na realidade de maneira inconsciente e alienada. 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, criados pela Lei 11892 de 29 de 

dezembro de 2008, devem contrapor-se a este ativismo desenfreado, ou seja, desempenhar o papel de 

fomentadora de “saberes e fazeres” que possibilitem a construção de uma nova sociedade baseada 

nas seguintes dimensões: criticidade, autonomia, formas de organizações coletivas e solidárias. Para 

tanto, estes devem construir um projeto político pedagógico e um planejamento estratégico em sintonia 

com as transformações sociais; bem como promover uma revisão crítica e contínua dos saberes, 

fazeres, identidade e missão institucional. Para, além disso, os institutos não podem ser “ilhas de 

conhecimento”, isto é, não é permitido o isolamento dos “saberes e fazeres”, nem tão pouco serem 

alheios às exigências e às necessidades de relevância social. 

O presente documento tem por escopo fornecer elementos constitutivos para balizar, efetivar, 

acompanhar e avaliar a extensão do IFMA Câmpus Timon. Assim, a extensão, quer seja como 

programa, quer seja como atividade, devem ter as seguintes dimensões: a democratização de 

conhecimentos, a responsabilidade social, a inter-relação do ensino, da pesquisa e da extensão, a 

extensão como princípio educativo e a possibilidade de geração de trabalho, renda e emancipação do 

cidadão. 

 Como princípio fundamental à democratização de conhecimentos humanos, científicos, 

tecnológicos e técnicos comprometidos com as resoluções de problemas tecnológicos e sociais de 

maneira integrada e integral possibilita uma vinculação direta com o desenvolvimento da sociedade. 

Desta maneira, evitam-se posturas dogmáticas, autoritárias e totalitárias no conhecimento; assim como 

o isolamento acadêmico, que por sua vez, pode-se tornar estéril e sem vinculação com a sociedade na 

qual está inserida. 



38 
 

 
 

A responsabilidade social é de suma importância para estimular uma postura de 

“compartilhamento” de “saberes” com a sociedade. Esta dimensão propicia um “ciclo contínuo e 

interativo do dar-receber-construir” (JULIATO, 2005, p. 24), ou seja, o capital intelectual do IFMA – 

Câmpus Timon, além de fundamentar uma nova concepção de produção de conhecimentos, deve estar 

comprometido com a superação das desigualdades socioeconômicas. 

A relação entre ensino, pesquisa e extensão não pode ser considerada de maneira sobreposta, 

nem tampouco complementar. Por conseguinte, a articulação entre estas dimensões deve assegurar 

uma relação dialética, a ponto do ensino e a pesquisa subsidiarem as ações da extensão, como 

também a extensão reorientar o ensino e a pesquisa, além dela própria desenvolver atividades de 

ensino e pesquisa. Esta integração propicia a superação da doutrinação, que por sua vez supera a 

visão “dogmática e centralizadora” na qual a Instituição é a detentora do saber e os sujeitos que 

participam da extensão devem ser doutrinados. E ainda, há a possibilidade da incorporação, pelo IFMA 

Câmpus Timon, de todo o acervo cultural e técnico provenientes das práticas e das vivências 

historicamente constituídas pela sociedade. 

A inter-relação permite a criação de mecanismos de autoavaliação do ensino e da pesquisa. No 

que se refere ao ensino, esta pode ocorrer tanto no que se refere à diversidade dos ambientes de 

ensino-aprendizagem, como na vinculação dos conteúdos do ensino “formal” com os conteúdos 

oriundos das demandas sociais e vice-versa. Por sua vez, a pesquisa pode ser autoavaliada tanto no 

que se refere à relevância social, como também, pela possibilidade de “construir e sistematizar 

conhecimentos que tivessem resultados direcionados a possibilitar e facilitar a intervenção na 

realidade” (JULIATO, 2005, p. 30). 

O princípio educativo da extensão deve estar subsidiando programas, projetos e ações a partir 

da criticidade, da socialização e da renovação dos “saberes e fazeres” em sintonia com a história e a 

cultura da sociedade. E ainda, promover a participação da comunidade na “formulação e execução dos 

conteúdos da educação” (JULIATO, 2005, p. 28); bem como da avaliação das ações desenvolvidas. 

Por fim, o princípio educativo promove a superação do ativismo, isto é, de uma extensão realizada de 

maneira “improvisada”, sem criticidade e sem fundamentação teórica consistente, para uma extensão 

contextualizada e, inclusive, interdisciplinar. 

No desenvolvimento dos programas, projetos e ações da extensão deve-se considerar “a 

geração de trabalho e renda em prol do desenvolvimento local” e “buscar alternativas de trabalho e 

renda em sistemas de produção alternativos, nas cooperativas ou associações de economia solidária” 

(SILVA, 2009, p. 44). Todavia, não podemos considerar a extensão como uma prática assistencialista e 
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paternalista, na qual as pessoas são destituídas de saberes e vivências ou na qual a instituição deve 

suprir as carências oriundas das desigualdades sociais. Assim, a extensão deve ter “proposta de 

formação que conduza o educando à ampliação de sua capacidade de perceber os problemas 

contemporâneos e posicionar-se criticamente perante estes, ou seja, emancipação.” (SILVA, 2009, p. 

44). 

O financiamento da extensão deverá ser garantido com recursos próprios de acordo com as 

parcerias e convênios firmados, sem ônus para os servidores e para os sujeitos que participarem 

destes tipos de cursos. Existe, ainda, a possibilidade dos projetos e ações de extensão serem 

fomentadas com recursos do próprio IFMA Câmpus Timon. Neste caso, os projetos e ações não 

onerarão os participantes destas ações, a não ser quando da necessidade de despesas com materiais 

pessoais. Por fim, quando os projetos e ações de extensão incidirem em despesas para os envolvidos 

na ação, os recursos oriundos destes eventos deverão ser depositados em conta da União, conforme 

procedimentos amparado em legislação vigente. 

Portanto, a extensão no IFMA Câmpus Timon deve abranger toda a diversidade e complexidade 

dos níveis e modalidades de ensino, não sendo uma dimensão restrita apenas à educação superior, 

superando a tendência meramente tecnicista, na qual a Rede Federal de Educação Profissional tem 

marcante característica. Assim, a dialética dos “saberes e fazeres” (acadêmicos e populares) 

qualificarão uma extensão com qualidade acadêmica e compromisso social que, desta maneira, 

possibilita a (re)construção, transformação integrada e integral dos atores sociais. 

 

9 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Em relação à avaliação da aprendizagem escolar, é preciso que se reflita sempre a respeito de 

que e de quem ela está a serviço. Como ação de transformação e de promoção social, a avaliação da 

aprendizagem escolar dá significado ao processo de ensino e aprendizagem e à relação professor- 

aluno. 

Em contraposição à concepção tradicional de avaliação (centrada, exclusivamente, na 

verificação dos conhecimentos “depositados” pelo professor junto ao aluno, de forma autoritária e 

bancária, como enfatizam Romão (1998) e Freire (2006), o IFMA Câmpus Timon opta por uma 

concepção de avaliação emancipatória, que, segundo Saul (2006), se caracteriza como um processo 

de descrição, análise e crítica de uma dada realidade, visando transformar essa mesma realidade. A 
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proposta ancora-se nos dimensionamentos conceituais de emancipação, de decisão democrática, de 

transformação e de crítica educativa. Assim, 

 

[...] a avaliação emancipatória está situada numa vertente político-pedagógica cujo 
interesse primordial é emancipador, ou seja, libertador, visando provocar a crítica, de 
modo a libertar o sujeito de condicionamentos deterministas. O compromisso principal 
desta avaliação é o de fazer com que as pessoas direta ou indiretamente envolvidas 
em uma ação educacional escrevam a sua “própria história” e gerem as suas próprias 
alternativas de ação. (SAUL, 2006, p. 61) 

 

Portanto, deve-se assumir uma postura que favoreça, efetivamente, a concepção emancipatória, 

levando-se em consideração que a avaliação concentra, de modo integrado, múltiplas funções: 

dialógica, diagnóstica, processual, formativa e somativa. 

Na função dialógica, a avaliação serve a um projeto pedagógico comprometido tanto com as 

variáveis do meio sociocultural no qual o educando se insere quanto com aquelas que determinam o 

modo de ser desse mesmo educando, a fim de possibilitar a emancipação do sujeito e, ao mesmo 

tempo, do seu meio (LUCKESI, 1994). Nesse sentido, “a avaliação deixa de ser um processo de 

cobrança para se transformar em mais um momento de aprendizagem, tanto para o aluno quanto para 

o professor” (ROMÃO, 1998, p. 59). 

Na função diagnóstica, avalia-se para identificar o nível de conhecimentos dos alunos quanto 

aos conteúdos conceitual, procedimental e atitudinal, a fim de detectar erros e buscar corrigi-los, 

considerando esses erros como ponto de partida para a evolução da aprendizagem do aluno. Não se 

avalia, portanto, para, tão somente, registrar o baixo desempenho do educando. 

Na função processual, reconhece-se que a aprendizagem não acontece de forma pontual, 

estática, mas em um constante movimento. A avaliação, sob essa perspectiva, busca priorizar a 

qualidade e a evolução da aprendizagem, isto é, o desempenho do aluno ao longo do período letivo, 

conforme orienta a LDB. Essa avaliação não se restringe apenas a uma prova ou um trabalho no final 

do processo, pois adotar a postura de avaliar o aluno apenas por meio de um instrumento com caráter 

de avaliação classificatória seria um ato reducionista do processo de ensino e aprendizagem. 

Na função formativa, objetiva-se possibilitar que o aluno vivencie a tomada de consciência da 

atividade que ele desenvolve. Trata-se da tomada de consciência tanto do seu próprio processo de 

construção do conhecimento quanto dos objetivos da aprendizagem, podendo o aluno, de forma 

consciente, participar da regulação da atividade. O aluno pode expressar seus erros, considerando que 

se encontra situado em um processo de construção do conhecimento elaborado, e suas limitações, 



41 
 

 
 

considerando que se encontra situado em um processo contínuo de acesso aos saberes, arquitetando, 

assim, alternativas na ressignificação do processo de ensino e aprendizagem. 

Na função somativa, expressa-se o resultado referente ao desempenho do aluno durante o 

desenvolvimento das unidades do período letivo, utilizando-se de instrumentos que possibilitem a 

mensuração da aprendizagem frente aos conteúdos específicos de cada disciplina, seguindo os 

critérios orientados pela Resolução nº 22/2011 para as turmas com ingresso no ano de 2011, 

Resolução nº 86/2011 para as turmas com ingresso a partir do ano de 2012 e a Resolução nº 059/2013 

para o Ensino Superior. 

Avaliar relaciona-se, pois, com a busca de uma aprendizagem com sentido para o educando e 

também para o educador, uma vez que este deve estar, constantemente, avaliando a sua prática 

pedagógica. Para tanto, o aluno tem o direito de saber que conteúdos são focados nos ambientes da 

aprendizagem escolar, quais os objetivos do estudo desses conteúdos, quais as estratégias 

necessárias para que se possam superar as dificuldades apresentadas no processo e quais os critérios 

de avaliação que serão considerados. 

O IFMA Câmpus Timon propõe desenvolver a avaliação numa perspectiva processual, contínua 

e cumulativa, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, buscando a 

reconstrução do conhecimento e o desenvolvimento de hábitos e de atitudes coerentes com a 

formação integral do sujeito. Para tanto, considera o aluno como ser criativo, crítico, autônomo e 

participativo. Nesse entendimento, a avaliação dos aspectos qualitativos compreende, além da 

acumulação de conhecimentos (o que remete para a avaliação quantitativa), o domínio do processo de 

aprendizagem, no que se refere a avanços e recuos, e as possibilidades de autoavaliação e de 

reorientação no processo. 

 

10 PARCERIAS: FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

A relevância da família e da escola como contextos privilegiados de desenvolvimento humano 

está bastante consolidada. Ambas têm suas diferenças, especificidades, mas também se 

complementam. O papel da família, sob os mais diversos aspectos, remonta desde a antiguidade e se 

trata de um segmento que tem importância significativa na sociedade. É fato que ela tem passado por 

vários estágios, mediante as transformações sociais, o que leva a novas discussões sobre a maneira 

de como lidar com as mudanças impostas no mundo atual. 
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  Escola e família, enquanto instituições principais de socialização e educação têm papel 

fundamental na formação do cidadão. É importante, portanto, que ambas cumpram o seu papel com o 

propósito de se chegar ao objetivo comum: a formação integral de seus filhos e alunos, a fim de que se 

tornem sujeitos felizes, críticos e capazes de tomada de decisão consciente frente aos desafios da vida 

em sociedade.  

   Nesse sentido, cabe à escola marcar reuniões e encontros periódicos com as famílias e 

responsáveis, bem como incentivar e favorecer a sua ampla participação nos conselhos, nas atividades 

artístico-culturais, esportivas etc. Além disso, o ambiente escolar deve estar sempre aberto para o 

diálogo com os pais, para que estes se sintam à vontade para esclarecer dúvidas ou fazer sugestões. 

Muitas vezes esta iniciativa parte da própria escola a fim de construir e estabelecer uma relação com a 

família e a comunidade, cujos parâmetros não devem se basear apenas na função de orientar os pais, 

mas principalmente de contar com este segmento nas mais diversas situações que permeiam a 

formação integral do educando e as mudanças no contexto social. 

 A participação ativa da família no cotidiano da escola fortalece o processo educativo, pois as 

dificuldades cada vez mais extrapolam o ambiente da sala de aula e é no âmbito da família que 

também se devem fazer as intervenções e buscar apoio ou então apoiá-la na superação das 

dificuldades enfrentadas pelos atores do processo educativo, podendo inclusive solicitar o suporte dos 

demais segmentos da rede de proteção disponibilizada na comunidade.  

O IFMA Câmpus Timon desenvolve diversas ações educativas que envolvem a família e a 

comunidade (Semana da saúde, reuniões de pais e mestres, natal solidário) e esta integração de 

esforços tem contribuído para o crescimento da coletividade e tem se constituído num momento 

importante de reflexão, compromisso e diálogo entre a família e a escola. 

 

11 AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO- PEDAGÓGICO  

 

Considerando-se que a construção do PPP é uma ação coletiva, realizada pelos sujeitos 

participantes do processo educativo da Instituição, o acompanhamento e a avaliação precisam ser 

desenvolvidos também de forma coletiva, participativa e permanente, caracterizando-se, assim, como 

um trabalho contínuo e processual. 

Para avaliar o PPP, é necessário considerar a natureza aberta do documento, uma vez que sua 

completude só se concretiza em um determinado contexto. Trata-se, pois, de um documento vinculado 
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a aspectos políticos e sociais, em que as possibilidades de revisão, de acréscimo e de retificação 

constituem, necessariamente, uma premissa. Da mesma forma, o documento revela o amplo 

compromisso com o direcionamento das ações do coletivo institucional. Como afirma Veiga (2001), é 

preciso reconstruir a utopia e, na condição de profissionais da educação, questionar profundamente o 

trabalho pedagógico realizado e refletir sobre ele. 

Nesse sentido, entendemos que devem ser criados espaços e estratégias que viabilizem a 

avaliação do PPP, sugerindo-se que este documento se efetive por meio de uma Comissão, constituída 

por professores, alunos, técnicos administrativos e pais ou responsáveis, eleitos por seus pares em 

assembleias, especificamente convocadas pela Direção Geral do Câmpus para essa finalidade. Caberá 

a essa Comissão organizar e coordenar um plano de avaliação, que contemple instrumentos e 

estratégias, capazes de revelar a situação de efetividade ou não do PPP, redirecionando-o quando 

necessário. 

O resultado esperado dessa avaliação é a elaboração de um relatório anual de avaliação 

processual, contendo a sistematização dos resultados, e de um plano de ação processual, com 

proposição de ações de intervenção, caso necessário. 

A avaliação global do PPP deve ser realizada quinquenalmente, em conjunto com a avaliação do 

PDI, objetivando avaliar, na prática cotidiana da Instituição, a adequação integrada das políticas e das 

diretrizes definidas no PPP. Assim, poderá tanto reafirmar ou redimensionar as políticas e as práticas, 

como também aferir o desenvolvimento da função social da Instituição e a qualidade dos processos 

educativos. Essa avaliação fundamenta a elaboração do PDI. 
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Anexo A-  Recursos Humanos 
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Anexo B. Recursos Materiais  
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Anexo C. Resolução Nº 22/2006 
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Anexo D. Resolução Nº 086/2011 


