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1. ABERTURA DA REUNIÃO PELO PRESIDENTE DO CONSELHO

2. INFORMES
REITOR
O Reitor agradeceu ao Diretor-Geral, Fernando Rebouças, por receber a todos os
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presentes no campus. O Diretor-Geral Fernando Rebouças agradeceu a presença de todos e se
colocou a disposição como também toda a equipe do Campus Ji-Paraná.
CONIF
Segundo o professor Uberlando, a principal demanda que o CONIF apresentou foi
tentar preservar o orçamento para 2017, e que seria impossível manter a demanda da
instituição se esse orçamento for inferior ao do ano 2016. O Reitor informou que foi
solicitado incluir na Lei as solicitações dos IFs quanto ao orçamento e relatou que os
Institutos Federais são bem vistos por alguns parlamentares devido à boa integração nos
municípios onde estão instalados.
DIRETORES-GERAIS
Campus Ariquemes
O Diretor-Geral informou que um aluno do campus foi classificado nas Olimpíadas de
Química; e que está realizando um combate mais efetivo contra a evasão, nas terças à noite.
Informou que fará um evento juntamente com a EMATER – Bovinocultura, onde terão
palestras com o PROERD – Tema: Drogas e Bullying. Relatou que alguns alunos do campus
foram levados pela polícia, por infrações cometidas, e estão desenvolvendo na Unidade um
projeto Cinema Aberto onde os alunos assistem a filmes temáticos.
Campus Cacoal
O Diretor-Geral falou sobre o simpósio ocorrido no Campus Cacoal durante 03 (três)
dias, e que o mesmo contou com 62 (sessenta e dois) parceiros, palestras, e a participação de
alunos da Unidade de Cacoal e dos polos de Pimenta Bueno e Espigão do Oeste. O Diretor
Davys informou que os alunos do campus foram muito bem na OBMEP e no resultado do
ENEM 2015, além disso, apontou o outro sucesso obtido na Gincana de Arrecadação de
Alimentos com 07 toneladas de alimentos arrecadados no total.
Campus Colorado do Oeste
A Diretora-Geral relatou que houve problemas com alguns professores do campus
durante o JIFRO, e que os mesmos disseram que não participarão mais dos jogos, pois querem
receber diária; Informou que em Colorado não haverá desfile de 07 de Setembro; que a
fanfarra de Colorado se apresentará em Cabixi e outras cidades da região; que houve um
pequeno desentendimento entre os professores do campus, pois todos eles queriam participar
de uma capacitação In Company sobre Elaboração de Projetos. Segundo a Diretora, aconteceu
também o Arraial do Campus Colorado e que foi um sucesso. A Diretora pediu que as normas
para o alojamento fossem feitas por cada campus. Para este assunto, foi solicitado a presença
do servidor Leandro, onde o mesmo explicou sobre a residência estudantil em Colorado, e que
estão tendo muitas dificuldades no quesito residência estudantil devido a documentos que
norteiam essa residência; Informou que a residência do referido campus é Integral, e que
somente durante o ano 2016 houve 300 ocorrências com alunos e que devido a demanda de
alunos e de ocorrência, os servidores não conseguem lidar com tantas ocorrências ao mesmo
tempo. Leandro informou também que 40% dos alunos do integrado são residentes, e que
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houve 03 casos de alunos com pensamentos suicidas, inclusive um chegou às vias de fato,
porém conseguiram salvá-lo. Frisou que todo campus tem sua particularidade com relação aos
alunos residentes e que a realidade de cada um é diferente, disse que os pais estão deixando os
alunos por conta da instituição. Leandro explicou que os servidores estão trabalhando em
regime de plantão, pois os alunos não podem ficar sozinhos e que foram criados 02 quartos
(um quarto feminino e um quarto masculino), caso os pais queiram ficar um final de semana
no campus para compreender a realidade de seus filhos. Os servidores também estão sofrendo
com a indisciplina dos alunos, que não levam a sério quando são notificados e ainda fazem
piadas com os assistentes de alunos. O Reitor pediu a Fabíola que juntamente com o Campus
Colorado agilizasse o trâmite documental do Regulamento de Residência Estudantil. Leandro
pediu a organização do CDD, explicou também que o Campus tem estrutura para que esses
alunos residentes passem o tempo nos fins de semana quando não vão para casa. O Reitor
pediu para colocar na pauta da Reunião do dia 29/09/2016 a questão da Residência Estudantil,
e relatou também que sobre a tentativa de suicídio do aluno residente ele também foi
notificado e reponde juntamente com os demais.
Campus Guajará-Mirim
O Diretor-Geral, Vagner Schoaba, informou que: foi realizado um movimento de
vacinação contra o vírus H1NI; que realizaram também um momento cívico no campus; que
foi assinado o Termo de Parceria com a Universidade de Beni; e que na quarta-feira terá
início a Exposição Agropecuária de Guajará-Mirim, onde os professores realizarão algumas
ações juntamente com os alunos.
Campus Jaru
O Diretor informou que o Campus recebeu mais de R$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais) para dar andamento nas obras de infraestrutura; que foi informado sobre a
falta de estrutura na parte elétrica e que, foi solicitada à CAERD a ligação de água para o
campus. Agradeceu aos colegas diretores que cederam seus servidores para ajudar na
estruturação do Campus Jaru: Gracilene (Campus Porto Velho Calama) e Carlos (TI –
Campus Ariquemes).
Campus Ji-Paraná
O Diretor-Geral agradeceu ao Pró-Reitor, Dauster, por ter participado da colação de
grau dos alunos do curso Técnico subsequente ao ensino médio e do simpósio do GELLIC. E
relatou sua preocupação com as verbas destinadas a suprir com a demanda do campus, e
informou que todos os laboratórios estão praticamente equipados aguardando somente
finalizações.
Campus Porto Velho Calama
O Diretor-Geral informou que: ocorrerá a eleição para o Grêmio Estudantil; que os
PPCs já foram encaminhados para a Pró-Reitoria de Ensino; que a participação na PortoAgro
foi muito positiva; que foi realizada capacitação com os professores; e que o auditório do
Campus tem sido muito procurado para realização de eventos externos. O Reitor destacou que
tem existido uma proximidade muito grande do Campus Calama com a Reitoria e que estão

Ata da 34ª Reunião - Ordinária do Colégio de Dirigentes

4

conseguindo trabalhar juntos. Disse também, que a DGTI tem ajudado bastante. O Reitor
relatou que a questão das obras nos Campi é uma das questões que ele mais teme, pois o
processo licitatório é um procedimento muito criterioso e pode causar grandes problemas se
não for devidamente acompanhado.
Campus Porto Velho Zona Norte
O Diretor-Geral, Miguel Zamberlan, informou que: acontecerá Seminário de EaD no
Campus; que foi realizada capacitação exclusiva para os professores e que eles acordaram em
fazer 02 cursos In Company escolhidos em conjunto. A Pró-Reitora, Maria Fabíola, ressaltou
que os PPCs devem ser construídos visualizando a realidade dos Cursos. Sobre evasão, o
Professor Miguel falou que o Campus Porto Velho Zona Norte tem menos de 10% de evasão
e que estão com quase 800 alunos.
Campus Vilhena
O Diretor-Geral, Aremilson Elias, informou que o campus está em recesso escolar; que
as obras do centro de convivência serão finalizadas em breve. E levantou o questionamento
sobre a liberação para que veículos adesivados com propagandas políticas transitem dentro da
instituição. Foi deliberado pelo Reitor que não permita o uso de adesivos.
JOER
Professor Vagner Schoaba colocou em pauta uma discursão sobre a participação do
IFRO no JOER, abordando as dificuldades desta participação e mencionou, ainda, que o
IFRO já tem os seus jogos internos (o JIFRO). Professor Osvino Schmidt colocou que os
jogos são um veículo de propaganda, e disse ter uma certa preocupação que a não participação
da Instituição possa prejudicar a imagem e como isso pode ser entendido pelos parceiros.
Professor Uberlando falou que uma decisão desta precisa ser tomada após uma ampla
discursão e os professores de educação física devem ser consultados; explicou que os nossos
jogos tem 04 fases, tem o local, o regional, o JIFRO, o JIFEN e que a não participação precisa
ter uma justificativa. O Diretor do Campus Guajará-Mirim esclareceu que os professores de
Educação física irão sempre querer participar, e um fato que ocorre durante a realização
destes jogos é que os professores chegam a trabalhar de 07 até ás 11 da noite, e quando
chegam no Campus solicitam compensação de horário. Maria Goreth apresentou como
proposta discutir junto com os professores de educação física, em reunião geral, e essa
decisão partir da base, pois seria preciso definir critérios de participação. Uma outra proposta
apresentada pela Pró-Reitora seria fazer uma campanha pedagógica, pois como os alunos
ficam muito tempo fora de sala, quando eles retornam, eles precisam de um reforço, de um
acompanhamento. Ainda sob análise da Pró-Reitora, é necessário se atentar e considerar que
os jogos também contribuem para a permanência do aluno no campus. O Professor Marcos
Atiles: questionou quanto ao dinheiro gasto nos jogos e o Professor Uberlando colocou que
outros estados chegam a gastar mais do que Rondônia, cintando o exemplo de Tocantins e
Pará, e falou ainda que não realizar é um impacto muito negativo e que a gestão sofreria com
essa decisão. Sobre o assunto, Professor Marcos Atiles questionou a participação de alunos
com baixo rendimento escolar nos Jogos, e o Professor Uberlando pediu aos diretores que
fosse feito um levantamento do números destes alunos que possuem baixo rendimento. O
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Professor Davys colocou que a discussão pela não participação no JIFRO e no JOER também
gera uma discussão pela não participação em outros eventos, e citou como exemplo o Campus
Cacoal, onde é decidido que, se um aluno tem alguma advertência na CAED é cortado da
participação de qualquer evento. A Professora Larissa disse que é necessário amadurecer a
ideia, fazer uma conversar junto aos professores de educação física, e com os outros
professores também. Quanto a maior crítica que existe, o valor investido, mas disse também
que é necessário fazer uma comparação entre o valor gasto no JIFRO e no JIFEN com o valor
investido na pesquisa, pois uma das perguntas levantadas é: “Qual é o resultado trazido para o
campus?”, pois a crítica mais pesada feita pelo Campus Colorado é relativa ao gasto. Débora
comentou que a participação em jogos é um fator motivador para os alunos; e que quanto ao
peso da nota, é necessário dar uma chance para aqueles que sonham em participar de jogos,
mesmo que não sejam os melhores no esporte; e questionou a todos: “Qual o legado que a
participação de jogos traz?”. Disse ainda que a participação em jogos pode não gerar o melhor
índice de pesquisa, mas traz um retorno de cidadãos melhores, com conhecimento na
qualidade de vida. Segundo Arijoan, a questão de custo é um valor alto, mas existe a questão
da licitação onde podemos conseguir uma boa proposta, e citou como exemplo a contratação
de um dos melhores hotéis da cidade, para atender aos alunos e demais no JIFRO, por um
ótimo preço. Professor Uberlando falou novamente que seria interessante ter uma discursão
entre os professores de educação física e por isso solicitou que a PROEX organizasse uma
reunião, onde mesmo que os Diretores-Gerais não pudessem participar, mas que pelo menos
os Diretores de Ensino deveriam estar pressentes a fim de haver essa discursão. Ele falou
ainda que por mais que as decisões sejam tomadas pelos gestores, é necessário uma discursão
junto à sociedade. Por fim, pediu para o Arijoan participasse desta reunião a fim de colocar
valores.
PRÓ-REITORIAS E DGP
PRODIN
O Pró-Reitor, Dauster, informou: que a PRODIN passará em todos os campi a partir da
semana que vem para discutir o RAD; que o edital para a eleição da CIS será lançado no dia
09/09/2016, sendo que a eleição será feita on-line, e a votação será no dia 26/09/2016.
Dauster informou que o Edital do concurso público foi lançado e que os cargos oferecidos
serão nomeados de acordo com a demanda.
PROPESP
O Pró-Reitor de Pesquisa, Gilmar, repassou os Editais que foram realizados pela
PROPESP: Qualificação de Servidores em instituições renomadas, CONNEPI 2016.
PROEN
A Pró-Reitora de Ensino, Fabíola, passou os informes a respeito do II Seminário de
Educação Inclusiva e Diversidade, Encontro de Liderança Estudantis do IFRO e o Reitor
cobrou uma atenção com relação à alimentação, estadia e segurança desses alunos. Informou
sobre os PPCs que estão em análise e pontuou que o Campus Colorado não entregou PPCs no
prazo estipulado e a Pró-Reitora advertiu a Diretora do campus sobre o perigo de que a
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mesma pudesse sofrer Processo Administrativo devido a isso.
PROEX
A Pró-Reitora informou que está aberta a Consulta Pública para o Regulamento de
Estágio até o dia 11/09/2016, e agradeceu aos Diretores do Campi Cacoal e Colorado na
Agroporto, e ao Campus Ji-paraná pela realização do JIFRO em Ji-Paraná. Falou ainda sobre
a grande participação do IFRO no Desafio de Robótica. Sobre o EIFRO – Encontro de
Informática do IFRO informou que o mesmo vai acontecer nos dias 03 e 04 de Novembro de
2016, fora Ji-Paraná, serão 180 alunos. E o Encontro de Lideranças provavelmente será
realizado em Colorado. A Pró-Reitora de extensão informou que a PROEX tem 11 eventos
somente no ano 2016.

3. ITENS DA PAUTA
3.1. Aprovação da Ata 33ª
Deliberação: Ata aprovada
3.2. Revisão do PDI (PRODIN)
O Reitor informou que o CONIF contratou uma empresa para realizar o Planejamento
Estratégico de alguns órgãos federais, e que inclusive o IFAC contratou a referida empresa. O
Professor Uberlando afirmou sobre a importância de a instituição planejar. A Diretora do
Campus Colorado falou que existe uma dificuldade em reunir a equipe do campus para
reuniões/palestras, e que percebe certa resistência em relação aos servidores. O Reitor disse
que o servidor deve comparecer quando convocado e caso não compareça, que providencie
uma justificativa.
3.3. EaD no IFRO
O Diretor Miguel Zamberlam relatou a real situação da EaD no momento. Iniciou-se em
2011 com 05 cursos em parceria com o IFPR, e em 2012 iniciou o ano com 06 cursos em
parceria também com o IFPR. Em 2013 foi a primeira oferta dos cursos produzidos pelo
IFRO, e em 2015 começaram os problemas com a Rede E-Tec e as dúvidas já existentes em
2016 de como fazer a Institucionalização da EaD. O Professor Miguel explicou as funções dos
profissionais de EaD, e também falou sobre o ensino híbrido: personalização com tecnologias
digitais.
3.4. CEUA permitindo participação de Agrônomos na equipe
Sobre a CEUA, o Professor Gilmar informou que foi aberto edital para participação,
mas que até o momento tivemos apenas 03 (três) inscrições. Informou, ainda, que a
homologação é hoje e diante desta situação, o Reitor fará convites a outros profissionais da
área para que componham a equipe.
3.5. Capacitação de Chefes de Gabinete e Secretárias Executivas
O Reitor informou que analisará junto à Diretoria de Gestão de Pessoas cursos na área
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para que o IFRO possa fechar parcerias com a ESAF para cursos dessa área.
3.6. Conservação do Trailer
O Diretor do Campus Cacoal frisou que qualquer um dos campi que fizer uso do Trailer
deve devolvê-lo da forma que levou. Sobre o assunto, o Professor Uberlando informou que
levará o trailer para Porto Velho a fim de fazer manutenção no bem.
3.7. Organização das informações publicadas no site do IFRO
Os presentes reclamaram que não conseguem localizar os Editais no site do IFRO.
3.8. Padronização das informações publicadas e Formulários
O diretor do Campus Ariquemes cobrou que todos os campi padronizem formulários e
procedimentos. Sobre o assunto, o Professor Uberlando pediu para que a Chefe de Gabinete,
Gleiciane, encaminhe a todos os campi o Modelo para emissão de documentos oficiais.
3.9. Problemas com a ASCOM
O Diretor-Geral do Campus Ji-Paraná relatou que mandou um evento para a ASCOM
divulgar com 15 dias de antecedência e ainda assim não foi divulgado no tempo correto.
O Diretor-Geral Davys (Campus Cacoal) disse que também teve problemas com a
ASCOM, pois fez um evento na Unidade e o mesmo saiu em algumas mídias, mas não saiu na
página do IFRO, pois enviaram para ASCOM e não foi divulgado; relatou também que o
coordenador de eventos do Campus Cacoal reclamou que está sem atividades, pois todo
conteúdo de eventos é repassado para a ASCOM. O Reitor informou que já deu opção para
ASCOM de contratar estagiários para auxiliar no setor, a ASCOM repassou para o Reitor que
os textos chegam para eles fora dos padrões jornalísticos e eles precisam arrumar. O Reitor
informou que a ASCOM está sobrecarregada; e quanto aos formulários o reitor disse que fica
mais fácil de resolver, pediu também que avisem a ele quando mandarem material para a
ASCOM.
3.10. Oferta da Pós-Graduação Lato Sensu (PROPESP) a partir 2017
O Pró-Reitor Gilmar repassou aos presentes as propostas iniciais para Pós-Graduação
em cada campus. Informou também que todos os campi tem estrutura para oferecer a pós latu
sensu, explicou também que não será um peso na carga horária semanal. O Diretor do
Campus Guajará Mirim relatou que é muito difícil que os professores deem aulas aos sábados.
A próxima submissão para o Stricto Sensu é em Setembro/2016 e depois somente em 2018, o
pró-reitor expôs o quadro de oferta do Stricto Sensu de 2017 a 2022 . O Reitor repassou aos
demais que os diretores-gerais conversem com os demais setores do campus.
3.11. Retificações no Edital de Concurso
Foi colocado para votação duas situações sobre o Edital, e se as mesmas caberiam
retificação:
- A primeira proposta é 10 questões de Língua Portuguesa, 05 de Raciocínio Lógico, 05
de Informática, 10 de Legislação, 10 de Conhecimentos Específicos e 10 de Didática. A
segunda proposta foi: 20 questões de Conhecimentos Específicos, 05 de Legislação e 05
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Didática, e a terceira sugestão foi de 15 questões de Conhecimentos Específicos, 05 de
Legislação e 10 de Didática. Ocorreu a votação e assim os 12 concordaram com a segunda
proposta. Com a mudança das questões, foi alterado o peso das questões de Didática e de
Legislação, onde antes tinham peso 2, e agora passou a ser peso 1.
- Outra sugestão foi a respeito dos títulos acadêmicos: onde a primeira proposta era
somar os títulos, e assim, a pontuação seria maior pela titulação. Entretanto, a maioria não
concordou, e permaneceu como estava.
3.12. Calendário Unificado
Sobre alguns eventos previstos para o ano de 2017, a Pró-Reitora de Ensino sugeriu
antecipar o JIFRO para o primeiro semestre de 2017, ficando alterado para o período de 6 a
10 de junho do ano, a ser realizado no Campus Ariquemes. A respeito do presente assunto, o
Reitor relatou que o orçamento do IFRO foi reduzido em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de
reais) e que isso representa um corte de cerca de 10%. Desta maneira e com o objetivo de
discutir sobre a realização do JOER, JIFRO e JIFEN, o Reitor solicitou que a Pró-Reitoria de
Extensão fizesse uma reunião com os Professores de Educação Física, e se fosse possível,
também com os Diretores-Gerais, e caso eles não pudessem participar, que enviassem seus
Diretores de Ensino, para uma discursão sobre o assunto.
Sobre o CONPEX que será realizado em Vilhena, o Pró-Reitor de Pesquisa, Gilmar,
informou que o custo do evento se dará entre R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) e R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), aproximadamente.
Foi deliberado que os eventos externos na região Norte fossem mantidos, mas que uma
solução seria reduzir o número de participantes.
3.13. Orçamento 2016/2017
Quanto ao Campus Jaru foi liberado R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a
construção da Unidade, tendo em vista que a ordem de serviço será assinada em novembro,
como também para os Campi Vilhena e Ji-Paraná.
Sobre a redução de alunos nos Campi Ariquemes, Colorado, Ji-Paraná e Vilhena, o
reitor afirmou que sem dúvida é devido à evasão escolar.
Sobre a proposta orçamentária, o Reitor propôs manter 15% dos recursos do orçamento
na Reitoria, frisando que a situação orçamentária do Campus Cacoal é bem delicada e que o
mesmo não conseguirá se manter financeiramente sem ajuda da Reitoria..
Foi definido que todos os campi se reúnam e definam quais serão os critérios a serem
analisados para disponibilizar os 15% para a reitoria. O Reitor deliberou que até sexta-feira
dia 09/09/2016, deverão entregar as contribuições com slides dos campi para apresentar à
Bancada Federal.
Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Colégio de Dirigentes, Uberlando
Tiburtino Leite, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
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