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ANEXO I 

 
NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA POLÍTICA DE ACESSO 

DISCENTE DO IFMA CAMPUS GRAJAÚ 
 
 

O DIRETOR GERAL do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão, Campus Grajaú, nomeado pela Portaria n° 5.432, de 18 de novembro de 
2020,publicada no DOU de 19 de novembro de 2020, no uso de suas atribuições legais, 
convoca audiência pública para debates e coleta de contribuições para a 
construção da Política de acesso discente do IFMA. 
 
 
1. INSTRUÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1  A Nota Técnica Nº 9/2021/PRENAE/REITORIA/IFMA que estabelece as diretrizes 
para a realização de Audiências Públicas no âmbito dos Campi do IFMA para debates e 
coleta de contribuições para a construção da Política de acesso discente do IFMA está 
disponível na página https://prenae.ifma.edu.br/politica-de-acesso-discente/ , a qual será 
seguida durante a organização e realização da Audiência. 

  
1.2 A Audiência ocorrerá no dia 31 de maio de 2021, às 08h30min, em ambiente virtual 
via Google Meet https://meet.google.com/ztr-skmj-cmn Link e Canal do IFMA/campus 
Grajaú no YouTube. https://www.youtube.com/c/IFMAGRAJA%C3%9A  

 
1.3 A Audiência Pública será presidida pelo servidor Francisco Alberto Gonçalves Filho, 
Presidente da Comissão Organizadora. 

 

1.4 Não haverá atividade alguma no Campus, seja administrativa ou pedagógica, no dia 
e horário definidos neste edital para realização da Audiência Pública. 

 
1.5 A minuta e o documento norteador da Política de Acesso Discente do IFMA, objeto de 
análise durante a audiência estão disponíveis na página 
https://prenae.ifma.edu.br/politica-de-acesso-discente/. Recomenda-se a leitura integral 
desses documentos pelos participantes da Audiência Pública.  

 
1.6 Para esta consulta pública será disponibilizado (à comunidade interna e externa do 
IFMA campus Grajaú) um formulário através do link 
https://forms.gle/UiYwwcehY5g9BEA39, com o objetivo de: 
     1.6.1   Validar a inscrição do participante; 

https://prenae.ifma.edu.br/politica-de-acesso-discente/
https://meet.google.com/ztr-skmj-cmn
https://www.youtube.com/c/IFMAGRAJA%C3%9A
https://prenae.ifma.edu.br/politica-de-acesso-discente/
https://forms.gle/UiYwwcehY5g9BEA39


 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

CAMPUS GRAJAÚ 

DIRETORIA GERAL 

2 

1.6.2 Assegurar a fala do inscrito no dia da consulta pública; 
1.6.3 Colher opinião e manifestação do participante para promoção do debate. 

 
 
2.  REGRAS PARA INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES  
 
2.1 Poderão participar da audiência, com direito a fala para contribuições à Minuta da 
Política de Acesso Discente, todos os servidores (docentes e técnico administrativos) e 
todos os estudantes, em ambos os casos pertencentes ao campus Grajaú, bem como a 
comunidade externa, mediante inscrições feitas junto a comissão organizadora, conforme 
as seguintes orientações: 
 

2.1.1 Inscrição via formulário:  
2.1.1.1 O participante deverá manifestar interesse de participação, com 

direito a fala, ao responder o questionário utilizado para consulta 
a comunidade do IFMA/campus Grajaú sobre a Política de Acesso 
Discente, disponibilizado no link.  
https://forms.gle/UiYwwcehY5g9BEA39  
 

2.1.2 Inscrição no dia da audiência pública: 
2.1.2.1 O participante deverá levantar a mão via Google Meet, e no canal 

do YouTube deverá escrever sua contribuição no chat 
(identificando-se nominalmente) o qual terá um mediador para 
repassar a contribuição à comissão organizadora, levando em 
consideração a ordem de chegada de sinalização.  

2.1.3 Cada contribuição terá que ser feita no tempo de 3 minutos. 
 

 
3. ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE SERVIDOR DO CAMPUS PARA O FÓRUM DE 
ACESSO DISCENTE  
 
3.1  Durante as audiências serão eleitos dois servidores, um titular e um suplente, 
dentre os servidores (docentes e técnicos administrativos), para representar o campus no 
Fórum de Acesso Discente, que a partir das contribuições das audiências, irá definir o 
texto final da minuta da Política de Acesso Discente do IFMA a ser encaminhada para 
apreciação nos órgãos superiores do IFMA.  
3.1.1 As inscrições para representantes do campus ocorrerão via Google Meet no dia da 
audiência pública. 

3.1.1.1 O servidor deverá indicar sua candidatura no chat do Google 
Meet, posteriormente terá 3 minutos de fala para elencar porque 
deve ser o representante. 

https://forms.gle/UiYwwcehY5g9BEA39
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3.1.1.2 Em seguida será disponibilizado um formulário para votação, 
indicando o tempo de 5 minutos para todos votarem. 

 
 
4 DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
4.1 As demais regras para a realização desta audiência pública se encontram na Nota 
Técnica Nº 09/2021. 
4.2 As contribuições poderão ser enviadas a qualquer tempo pelo link: 
https://forms.gle/3bX38WGn2nZvac6Z8, até o dia 31 de maio. 
4.3 A opinião sobre as concepções da politica e sobre as formas de acesso podem ser 
feitas pelo link: https://forms.gle/bc6FVhGcZvc4e7fVA.  
4.4 Caso omissos nesse edital serão dirimidos pela Comissão Organizadora desta 
Audiência.  
 
 
 
 
 

Francisco Alberto Goncalves Filho 
Diretor Geral – IFMA/Campus Grajaú 

Portaria nº 5.432/2020 
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