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Data
Horário
Local

25 e 26/06/2015
08h30min às 18h00
Sala de Reuniões da Reitoria – Porto Velho/RO

Participantes:

1. Uberlando Tiburtino Leite
2. Dauster Souza Pereira
3. Gilmar Alves Lima Junior
4. Maria Goreth Araújo Reis
5. Maria Fabíola Moraes da Assumpção
Santos
6. Rosânia Araújo Silva Cancian
7. Débora Gonçalves lima
8. Fábio Mamoré Conde
9. Luís Gustavo Veiga de Vargas
10. Miguel Fabrício Zamberlan
11. Marcos Aparecido Atiles Mateus
12. Osvino Scmidit
13. Fernando Antônio Rebouças
Sampaio
14. Davys Sleman de Negreiros
15. Larissa Ferraz Bedôr Jardim
16. Renato Delmonico
17. Vagner Schoaba

Pauta

Presidente
Prodin
Propesp
Proex
Proen
Proplad
Diretoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Gestão de TI
Deinf
Câmpus Porto Velho Zona Norte
Câmpus Porto Velho Calama
Câmpus Ariquemes
Câmpus Ji-Paraná
Câmpus Cacoal
Câmpus Colorado do Oeste
Câmpus Vilhena
Câmpus Guajará-Mirim

1. Abertura da reunião pelo Presidente do Colégio de Dirigentes.
2. Informes:
2.1. Orientações da Procuradoria Federal junto ao IFRO. O Procurador
da Advocacia–Geral da União – AGU junto ao IFRO, Dr. Osvaldo Vieira da
Costa orientou os diretores-gerais dos câmpus, que serão responsáveis
pela execução das obras em seus respectivos câmpus de atuação,
juntamente com a equipe dos câmpus, tendo em vista o processo de
descentralização das obras. Ele ressaltou a importância de registrar no
processo todas as atividades realizadas, a fim de resguardar a
administração sobre os procedimentos que foram realizados. Falou
especificamente dos contratos e termos aditivos. A sugestão de contratar
uma empresa para auxiliar na gestão dessas obras, não se aplica mais,
porque o IFRO conta com mais engenheiros e menos obras que em 2012.
Problemas com dominialidade do imóvel devem ser resolvidos antes de
iniciar obra, é importante consultar a Caerd (empresa de fornecimento de
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água), a Ceron (empresa de fornecimento de energia elétrica) e os
responsáveis sobre a questão de impacto de trânsito. O procurador
mencionou problemas com licitação, muitas vezes os gestores colocam
várias licitações num pacote. Ele solicitou o parcelamento da licitação, com
definição de cada item. Poderá ganhar o certame três empresas diferentes
ou apenas uma, se for o mesmo ganhador, far-se-á um único contrato. Ele
ressaltou que os prazos devem ser definidos separadamente para cada
obra. O Professor Uberlando lembrou que a prorrogação da obra acarreta
custos e aumento no orçamento, além do prejuízo social. O Senhor Gustavo
explicou que o planejamento é essencial, mas devido ao orçamento ser
aprovado e executado no mesmo ano, o planejamento é feito em curto
prazo e não da forma minuciosa como deveria, desta forma ocorrem vários
termos aditivos por não ter havido um planejamento adequado. O Dr.
Osvaldo recomendou o acompanhamento pari passo, que pressupõe
notificações à empresa, multas, entre outros, a fim de realizar ajustes
imediatos. Havendo intercorrências na execução da obra, para que os
prazos não continuem correndo, pode-se utilizar a suspensão da obra.
O Professor Miguel informou que na reunião em Brasília sobre e-Tec, foi
definido que do orçamento de 112 milhões, serão disponibilizados apenas
48 milhões, a prioridade é para as ações que já estão em andamento, por
isso existe a possibilidade de não serem ofertados novos cursos EaD.
2.2. Painel de Indicadores: Necessidade de atualização cadastral dos
alunos no Siga-EDU. O senhor Fábio apresentou o painel de indicadores
com informações sobre matrículas e ressaltou a importância de atualização
do Siga, por esta razão o sistema, mesmo estando pronto, não está
disponível. Ele pediu a colaboração dos diretores e da Proen para que o
Instituto possa ter essas informações gerenciais atualizadas e confiáveis.
Os dirigentes solicitaram acesso ao sistema para que eles possam se
familiarizar com a ferramenta. A DGTI criará a senha, porém recomendou
cautela na utilização desses dados.
2.3. Sistema de gestão. Para o plano de ação 2015, o senhor Fábio
explicou que será utilizada a ferramenta que já está disponível. O Professor
Miguel sugeriu um portal único para facilitar a utilização dessas
ferramentas. Solicitou que os gestores sensibilizem os setores para que o
os sistemas sejam alimentados. Solicitou ainda, aos que não enviaram o
plano de ação para que o façam.
Para a próxima reunião cada câmpus e pró-reitor terá um tempo para
passar seus informes. O Professor Dauster solicitou que os resultados de
editais evitem fornecer dados pessoais como CPF, data de nascimento,
sugeriu a divulgação de apenas os últimos dígitos do CPF.
2.4. Ouvidoria do IFRO e e-SIC. O professor Dauster informou que a
Ouvidoria do IFRO está em implantação. O canal de comunicação estará
disponível no site e haverá atendimento presencial das demandas da
Ouvidoria, com suporte no site, em todos os câmpus e reitoria. Na reitoria
foram indicados os servidores: Maiela Aranda Johnson e Jardel de Souza
Pereira e cada câmpus deverá indicar dois nomes para essa finalidade, um
titular e um suplente, até o dia 10/07. No site o e-SIC (Sistema eletrônico
do serviço de Informação ao Cidadão) está em pleno funcionamento.
2.5. Eleição CPA, Cepex, CPPD. Sobre a CPA-Comissão própria de
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Avaliação e CPPD-Comissão Permanente de Pessoal Docente o professor
Dauster informou que o edital está pronto, no entanto aguarda-se o retorno
do recesso de férias para que haja votação. A Cepex-Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão está em processo de recomposição, com votação nos
câmpus.
2.6. Recomposição do Conselho Escolar dos Câmpus. Os diretoresgerais dos câmpus informaram que será realizada eleição depois do
recesso escolar. Após realização da votação os diretores encaminharão aos
nomes à Prodin para emissão de portaria da Recomposição dos Conselhos
escolares.
2.7. Regimento Interno dos Câmpus e Reitoria. Não há na estrutura o
status de coordenador, exceto para o Câmpus Colorado que já contava com
esta estrutura enquanto escola agrícola. Para alteração no organograma do
IFRO, aguardar-se-á a reestruturação da Setec. As atribuições dos cargos
dos servidores do IFRO devem ser definidas.
2.8. Apreciação da Carta de serviços ao cidadão com as alterações
sugeridas. A Carta está concluída e a cada ano poderá ser aperfeiçoada.
2.9. Portal do IFRO e Material de Divulgação Institucional. A Ascom
informou que o Portal do IFRO retornou à empresa para ajustes finais.
Sobre o material de divulgação a senhora Viviane Cristina Camelo,
representante da Ascom solicitou aos pró-reitores e diretores que
enviassem as informações para divulgação no site. Para a definição da
idade do IFRO optou-se por considerar que Rede Federal de Educação
Profissional está presente no Estado de Rondônia há 20 anos, tendo como
Referência o Câmpus Colorado do Oeste. Foi proposto um livro
comemorativo de 20 anos da Presença do IFRO contendo um capítulo para
cada câmpus. Ela solicitou que os câmpus indiquem um servidor para
compor uma comissão que contará esta história. Ela solicitou os nomes
para 03/07. Os membros desta comissão serão os autores do capítulo, com
créditos e direitos autorais. O professor Renato solicitou disponibilização
dos materiais de divulgação aos câmpus para verificação das informações.
Os dirigentes solicitaram que no novo site seja dada divulgação da pauta do
Colégio de dirigentes e do resumo executivo das reuniões.
2.10 Parcerias IFRO e outras instituições. A Propesp solicitou aos
câmpus o preenchimento das planilhas com as parcerias para elaboração
de banco de dados da Propesp.
2.11. Informes da DDE, DAE e do FDE.
2.12. Reformulação da Resolução 34/2014 e Portaria 1025/2014carga horária docente.
2.13. Reformulação dos ROAs;
2.14. Estágio Supervisionado dos Cursos de Nível Médio e de
Graduação.
A Proen solicitou que os PPCs a serem implantados/reformulados no
primeiro semestre de 2015 devem ser encaminhados a PROEN para análise
até 30/08/2015. Propôs que haja uma parametrização dos componentes
curriculares que compõem o Núcleo pedagógico nos cursos de licenciatura,
para isso solicitou aos câmpus a indicação de membros para a composição
de Grupos de Trabalho.
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Informou os cursos que estão com ofertas suspensas:
 Curso Técnico em Aquicultura, subsequente ao Ensino Médio – Câmpus
Ariquemes;
 Curso Técnico em Edificações, subsequente ao Ensino Médio – Câmpus
Vilhena;
 Curso Técnico em Edificações, subsequente ao Ensino Médio – Câmpus
Calama;
 Curso Técnico em Manutenção e suporte em Informática, subsequente ao
Ensino Médio – Câmpus Calama
 Curso Técnico em Florestas, subsequente ao Ensino Médio – Câmpus JiParaná;
 Curso Técnico em Móveis, subsequente ao Ensino Médio – Câmpus JiParaná;
 Curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental – Câmpus Colorado
do Oeste;
 Curso superior de Tecnologia em Alimentos – Câmpus Colorado do Oeste.
A Proen passou as orientações, via Memorando, dos procedimentos para o
processo de extinção desses cursos junto ao Consup.
Gnuteca – Sistema de Gestão de Bibliotecas implantado desde maio de
2014 tem sido alimentado pelas equipes das bibliotecas dos Câmpus com
assessoria das CGTIs, DGTI, DAE-Proen. O contrato de suporte técnico com
a Solis foi prorrogado até maio de 2016. Portanto é imprescindível que a
catalogação do acervo seja feita antes desta data, para que os eventuais
problemas sejam sanados e que sejam iniciados os cadastramentos dos
alunos, principalmente dos cursos que passarão pelo processo de avaliação
do curso.
Código Disciplinar Discente – Resolução 25/CONSUP/IFRO/2014 as
demandas de alteração serão tratadas no Encontro da Assistência
Estudantil, no mês de agosto.
Eventos Realizados:
 Dois Encontros dos Diretores de Ensino, um em Vilhena em maio e outro
em Cacoal em junho;
 Encontro das CRAs em Porto Velho em maio.
Próximos Eventos:
 Encontro das CBIB – Porto Velho/Junho e julho;
 Encontro dos Assistentes de Alunos – Ji-Paraná/ 09 de julho;
 II Encontro Extraordinário dos Diretores de Ensino, para conclusão dos
ROAs – Porto Velho/Agosto. Solicitou que a Ascom crie um banner no site
para consulta pública do ROA;
 Encontro das Equipes Multiprofissionais da Assistência Estudantil –
Porto Velho/ agosto;
 Encontro das Equipes de Ensino - Porto Velho/ outubro;
 Encontro dos NAPNEs – Porto Velho/outubro.
Em 2015 está prevista a Avaliação dos Cursos Superiores nos Câmpus
Porto Velho Zona Norte – CST em Gestão Pública; Porto Velho Calama –
Licenciatura em Física; Vilhena – Licenciatura em Matemática; Colorado do
Oeste – Gestão Ambiental e a avaliação do Polo EaD de Ji-Paraná.
Reunião do FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação, 19 e

__________________________________________________________________________________________________________
Ata da 27ª Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes, 25 e 26/06/2015.

20/05 em Brasília que discutirá os seguintes temas: EJA no EPT; EPT no
Campo; Plano Estratégico de Combate à Evasão e Repetência; Ensino
Médio noturno e Acórdão do TCU - Plano de Combate à Repetência.
2.15. III Conpex - Congresso de Pesquisa e Extensão do IFRO. O evento
ocorrerá de 06 a 08/10/2015; local Câmpus Porto Velho Zona Norte;
participantes: aproximadamente 350 alunos (bolsistas de pesquisa e
extensão) e 100 servidores; Foi definido o pagamento de meia diária para
alunos e servidores a fim de custear alimentação no deslocamento.
O professor Gilmar solicitou uma sensibilização nos câmpus quanto ao
entendimento de que os documentos oficiais do IFRO, que foram debatidos
e aprovados por órgãos colegiados, não pertencem a um setor, mas ao
Instituto como um todo.
A perspectiva é que cada câmpus oferte uma pós-graduação. Há 3 PPCs
para aprovação no Consup.
2.16. Encaminhamentos do IV Encontro de Gestores de Pesquisa,
Inovação e Pós-Graduação do IFRO. Participantes: chefes de
departamento,
coordenadores
de
pesquisa
e
pós-graduação,
coordenadores do NIT- Núcleo de Inovação Tecnológica, Membros da CEPIComitê de Ética em Pesquisa e Inovação e da CEUA-Comissão de Ética no
Uso de Animais (54 servidores).
Inovação: Treinamento para registros de patentes e softwares, revisão da
Resolução que aprova o NIT.
Pesquisa: Recursos para Grupos de Pesquisa (R$200.000,00) em
investimento, divisão entre os Grupos de Pesquisa com projetos de
pesquisa no Editais 13/2014 e 35/2014 (R$100.000,00) e um Edital a ser
lançado pela Propesp para apoio a 5 propostas de R$20.000,00 cada,
totalizando R$100.000,00.
Edital da FINEP: R$1.500.000,00 para um projeto de laboratório
multiusuários.
Pós-Graduação: Número de alunos matriculados: 29 (Calama, Vilhena e
Colorado do Oeste); cursos/turmas novas: Gestão Ambiental,
Geoprocessamento, Educação de Jovens e Adultos, Previsão de 270 vagas,
ainda em 2015. Dificuldade apresentada: Carga Horária.
Editais de afastamento 2015 estão previstos para, de junho a julho e de
outubro a dezembro.
2.17. Edital de Pesquisa 2015. Edital nº 18/2015-PIP(2015-2016) com
Bolsas do CNPq. Os projetos devem ser aprovados pela CEPI e Pela CEUA. O
Colégio solicitou maior divulgação da necessidade desses projetos estarem
em conformidade com os critérios de avaliação dessas comissões.
2.18. Edital para publicação de livros. Edital nº 20/2015. Prazo 1 de
julho de 2015.
3.1. Aprovação da Ata da 6º Reunião Extraordinária e da 26º Reunião
do Colégio de dirigentes de 05 e 06/02/2015. Aprovada.
3.2. Ações da Assessoria de Relações Internacionais e PIPEXPrograma de Internacionalização da Pesquisa e Extensão do IFRO,
parceria do IFRO com IPB – Instituto Politécnico de Bragança de
Portugal e UNAL-Univesidad Nacional de Colombia;
3.9. Regulamento das Ações de Extensão.
A Professora Laura Borges Nogueira, assessora de relações internacionais,
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informou aos dirigentes sobre o Edital (Pipex- Programa de
Internacionalização da Pesquisa e Extensão do IFRO) que será lançado em
breve para oferecer intercâmbio com a Colômbia a 5 alunos, no período de
agosto a dezembro, com objetivo de propiciar ações de mobilidade
estudantil no processo de aperfeiçoamento da ciência, tecnologia e
inovação para estudantes, viabilizando a realização de pesquisas e estágios
no exterior, de forma a impulsionar o processo de internacionalização do
IFRO. O Regulamento de Mobilidade Estudantil está na pauta do Consup
para aprovação. O Instituto deverá estar preparado para receber alunos
que virão em contrapartida dessas parcerias.
3.3. Processos seletivos dos câmpus Porto Velho Zona Norte e
Guajará-Mirim. O Edital será lançado em 30/set. Decidiram diminuir o
percentual do Sisu, no ingresso dos alunos, a fim de otimizar o
preenchimento das vagas.
3.4. Metodologia do PSU a partir de 2016. Quanto ao PSU-Processo
Seletivo Unificado ficou encaminhado que a professora Fabíola coordenará
os diretores de ensino, juntamente com a Copex – Comissão Permanente de
Exames que formarão uma comissão que organizará os critérios de
admissão a partir do histórico escolar.
O Colégio decidiu pela não cobrança taxa de inscrição para os processos
seletivos do IFRO.
Cepex – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRO. A primeira
reunião, com a posse dos membros, está prevista para 30 e 31/07.
3.5. Redimensionamento dos Cursos Técnicos em Nível Médio. A Proen
pontuou a importância de sensibilizar o Câmpus Calama para o
redimensionamento dos cursos de 4 para 3 anos, a fim de estabelecer um
parâmetro institucional. Os demais câmpus estão redimensionando. O
Professor Renato sugeriu que seja verificado se um determinado curso
pode ser transformado em curso integral, o que seria mais vantajoso para
os câmpus industriais. O Professor Uberlando solicitou a divulgação dessa
informação no câmpus para conhecimento da comunidade.
Para o Conep-Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a realizar-se em Rio
Branco/AC, o IFRO priorizá o envio de participantes que tenham artigos a
publicar. Também é dada prioridade a este evento que é da rede federal, na
região norte. A Pró-Reitora Rosânia solicitou que a Caed-Coordenação de
Assistência ao Educando seja orientada sobre repasses das solicitações de
recurso na Sefin dentro do prazo necessário para o trâmite.
3.6. PPC Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
Concomitante ao Ensino Médio – Câmpus Guajará-Mirim. O Professor
Schoaba esclareceu que esse PPC difere do PPC do Câmpus Vilhena apenas
pela falta de professores em algumas disciplinas. O Calendário do câmpus
será normatizado por portaria da reitoria uma vez que o Câmpus ainda não
tem Conselho Escolar. A Professora Fabíola sugere que a próxima reunião
do Colégio de Dirigentes ocorra no novo Câmpus por ocasião da Aula
Magna, à qual possivelmente estarão presentes as autoridades locais, como
a prefeita da cidade na Bolívia, Costa Marques, entre outros.
3.7. Comissão do CST em Análise e Desenvolvimento de Sistema –
Câmpus Calama, Vilhena e Ji-Paraná. Trata-se de uma comissão
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multicâmpus para pactuação de PPC único. O projeto foi elaborando
visando uma avalição futura pela comissão do MEC.
A comissão apontou a importância e a necessidade de revisão da Resolução
42/CONSUP/IFRO/2010 que trata da elaboração ou reorganização dos
projetos pedagógicos dos cursos técnicos e de graduação de todos os
Câmpus do IFRO. Apresentou a minuta de um modelo de PPC de um curso
de tecnologia com perfil humanístico que atende integralmente ao catálogo
de cursos. Em debate sobre a inclusão de Libras como disciplina
obrigatória em que a intenção foi a humanização, o Colégio sugeriu Libras
como optativa e como obrigatória uma disciplina de inclusão social. O
Colégio julgou positiva a iniciativa de uma comissão multicâmpus. O TCC
surtirá efeitos positivos para incentivar a produção de patentes, trazendo
desenvolvimento de inovação. A flexibilização do PPC neste curso foi dado
pelas mudanças diuturnamente que ocorreram na área de TI. O professor
Uberlando mencionou que não se deve perder de vista a contratação de
docentes para atender ao curso e a discussão sobre os investimentos
necessários em estruturas como laboratórios.
3.8. Reformulação do Regulamento do Estágio. Os recursos foram
liberados. Para 2016 os recursos serão distribuídos de acordo com os
indicadores, com peso. A sugestão é a utilização de avaliadores externos do
banco da rede federal.
A Propesp solicitou que os Câmpus enviem até 15/07 planilha preenchida
com as parcerias existentes, a fim de compilar esses dados. Solicitou ainda
um representante de cada Depex para reavaliação das normativas 9 e
10/07, esse encontro será realizado em Porto Velho. E os responsáveis
pelo estágio nos câmpus, para reavaliar as Resoluções nº 4 e 5/2011, que
tratam dos estágios em nível médio e graduação, respectivamente, e a IN
07/2011/Proen que trata do acompanhamento pedagógico de estágio. Esta
Política também está sendo construída pela Setec, aguarda-se, portanto,
esta definição para emitir IN para os câmpus do IFRO.
3.10. Educação Indígena. A Proex, juntamente com os câmpus, definirá as
ações do IFRO, de modo a atender as comunidades, evitando a segregação
entre as tribos. Um comitê será criado para realizar um levantamento de
legislação para a educação indígena e as possibilidades de cursos que o
IFRO poderá ofertar e propor a essas comunidades. Para tanto é necessário
trazê-los ao instituto, a fim de ouvir as demandas para elaboração de um
projeto. Para 2016 será possível que a Funai-Fundação Nacional do Índio
seja a demandante, para 2015 será demandado pelo MDA-Ministério do
Desenvolvimento Agrário.
3.11. Regulamento das Ações de Extensão.
3.12.Revisão dos Documentos Institucionais – Instituição de
Comissão. Uma comissão avaliadora do MEC virá ao IFRO e avaliará os
documentos institucionais.
A Prodin solicitou a indicação de um servidor por câmpus, até 30/06/2015
para rever o Regimento Interno do IFRO, o Regimento Geral e o Estatuto do
IFRO. Para elaboração do Estatuto do Colégio foram indicados dois
representantes dos diretores-gerais Professora Larissa e Professor Marcos.
3.14. Proposta de DINTER em Agronomia com a UNESP - Ilha Solteira.
Até dezembro de 2016 o total de servidores será de:
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 71 servidores beneficiados entre 2012 e 2016;
 31 com pós-graduação concluídos com apoio da Política de Afastamento;
 50 servidores cursando doutorado (14 DINTER-Química, 17 DINTERAgronomia-UNESP/Ilha Solteira, 15 doutorado IPEN e 6 REAMEC);
 51 servidores cursando mestrado em parceria (20 mestrado IPEN, 11
Mestrado MEPE e 20 MINTER computação).
Quando esses servidores retornarem ao trabalho, o impacto dos efeitos
positivos será surtido no IFRO. A Ascom e a Propesp divulgarão número de
servidores que estão cursando mestrado e doutorado até o fim de 2016,
são 7 TAEs afastados; 33 docentes cursando doutorado e 18 docentes
cursando mestrado.
3.13. Definição das Aquisições da área de TI.
3.15 Orçamento 2015. Definição de Investimentos e execução
orçamentária. Até o momento foi autorizado 70% do limite para
empenho. A pró-reitora Rosânia apresentou as planilhas. Um percentual foi
recolhido de todos os câmpus para a reitoria ofertar e executar as
capacitações in company. A princípio não houve o corte, houve a retenção
de 30% que será liberado quando os 70% forem totalmente executados.
Quando vier o recurso, os restos a pagar de despesas no fim do ano para o
ano seguinte serão descontados do orçamento atual. A orientação é
empenhar os 70%. O Uberlando solicitou uma definição dos valores das
demandas de TI. É necessário que os câmpus empenhem com urgência,
pois os atrasos nas obras acarretam em reajustes. A prioridade dada para
esse ano foi finalizar as obras/ações que já haviam sido iniciadas. Foram
discutidos os valores de todos os câmpus.
O senhor Fábio solicitou aos câmpus as informações referentes às
demandas de TI para os ajustes necessários dos quantitativos, a fim de
iniciar a licitação para aquisições de TI. O Professor Renato disponibilizou
o Câmpus Vilhena para realizar o pregão de aquisições de impressoras para
todo o instituto, a fim de agilizar o processo porque em Vilhena ha uma
demanda urgente na aquisição deste item.
O IFRO vai necessitar das emendas parlamentares. Os recursos extras que
forem conquistados serão efetivados para nivelamento das unidades para
que o instituto como um todo apresente qualidade.
Recomendou-se não deixar para realizar licitação no final de ano porque a
liberação de recursos é mais difícil. O senhor Gustavo informou o
andamento das licitações das obras que estão sendo finalizadas.
Para o sistema RDC os câmpus poderão solicitar auxílio aos outros câmpus
que já tem experiência com esse processo licitatório.
Foi solicitado aos câmpus a indicação de nomes para compor a comissão de
acessibilidade. A Proen informou que foi adquirida impressora braile para
todos os câmpus, exceto Guajará-Mirim, faltando apenas a entrega técnica,
na qual a empresa fornecerá curso de treinamento para utilização da
impressora.
O Colégio decidiu sobre o trailer do IFRO que a melhor proposta é que ele
fique, juntamente com a caminhonete que tem o engate, em Porto Velho,
todavia qualquer câmpus pode utilizá-lo.
A Senhora Rosânia apresentou a lista de itens disponíveis no almoxarifado
e eles foram redistribuídos conforme demonstração de interesse dos
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câmpus. O Professor Uberlando informou que a pró-reitora Rosânia
entregará o cargo no final de julho, explicou que ela não ficará na Proplad
por razões pessoais e agradeceu a dedicação. A senhora Rosânia agradeceu
a oportunidade que lhe foi dada.
3.18. Flexibilização da Carga Horária Semanal dos TAEs. A senhora
Débora fez uma explanação aos dirigentes sobre a flexibilização da Carga
horária. No primeiro momento talvez nem todos os setores estejam aptos à
flexibilização.
3.19. Adicional de Insalubridade. A equipe de engenheiros do trabalho
do Recôncavo Baiano realizou a vistoria e elaborou o laudo ambiental
definitivo de todos os câmpus e reitoria do IFRO. O Professor Uberlando
solicitou à Senhora Débora um investimento na compra de protetor solar
para os servidores que trabalham no sol.
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