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Pauta:
1. Abertura da reunião pelo Presidente
O Presidente do Colégio de Dirigentes cumprimentou a todos e abriu a sessão. A Reunião que seria no
Campus Ariquemes foi adiantada em razão da greve e, por maior conveniência neste momento, transferida
para Porto Velho.
2. Informes:
CPA – Comissão Própria de Avaliação
A Comissão, representada pelos membros Mirian de Oliveira Bertotti e Mayko da Silva Fernandes
apresentaram o Relatório de Autoavaliação Institucional 2016.
O Prof. Uberlando se surpreendeu com respostas especialmente dos alunos, considerando que se
envolveram bastante com o processo. Esta foi de fato a primeira autoavaliação da instituição, os trabalhos
foram concluídos apesar de que foi difícil manter o cronograma.
Síntese dos resultados da Avaliação Institucional 2016.2 por unidade.
Para efeito de registro nesse relatório serão considerados:
 A percepção positiva da avaliação por segmento da comunidade acadêmica, ou seja, a somatória do
percentual dos resultados dos fatores “ótimo” e “bom” para os segmentos discente, docente e técnicos
administrativos em educação (TAEs);
 Itens com percepção positiva acima de 85%;
 Itens com percepção positiva abaixo de 20%;
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RESULTADO GERAL DO IFRO
1. ITENS COM PERCEPÇÃO POSITIVA ACIMA DE 85%
SEGMENTO DISCENTE
PRODIN
 Cumprimento da missão do IFRO com 86,01%;
PROEN
 A formação proporcionada pelo curso atende as expectativas, com 86,83%
 As práticas de ensino utilizadas pelos docentes, com 86,68%;
 Comprometimento do discente em relação ao que a instituição espera, com 90,23%;
 Comprometimento dos docentes em relação aos cursos, com 91,55%;
 Respeito pelas diferenças de gênero, étnicas, religiosas e políticas da comunidade acadêmica, com
87,19%;
 A importância social dos cursos ofertados, com 94,63%;
 A interação entre as coordenações de curso com seus alunos, com 88,20%;
 Serviço de biblioteca, com 90,84%;
PROPESP
 Interesse em participar de projetos de pesquisa, com 88,02%;
PROEX
 Interesse em participar de projetos de extensão, com 87,14%;
PROAD
 As condições das salas de aula (dimensão, limpeza, conservação, iluminação, comodidade, dentre
outros), com 86,75%.
1.1.2 SEGMENTO DOCENTE
PRODIN
 Cumprimento da missão do IFRO com 92,54%;
PROEN
 Comprometimento do docente em relação ao que a Instituição espera, com 94,95%;
 A importância social dos cursos ofertados, com 91,46%;
 O comprometimento dos docentes com as atividades do ensino, com 86,16%;
 Serviço de biblioteca, com 90,56%;
PROAD
 Limpeza e conservação dos banheiros, com 86,03%.
1.1.3 SEGMENTO TAEs
PRODIN
 Conhecimento da missão do IFRO com 90,83%;
 Cumprimento da missão do IFRO com 86,90%;
PROEN
 A importância social dos cursos ofertados, com 87,61%;
DGP
 O comprometimento dos TAES com as atividades voltadas para o seu setor, com 90,61%;
PROAD
 Limpeza e conservação dos banheiros, com 88,21%.
1.2 ITEM COM PERCEPÇÃO POSITIVA ABAIXO DE 20%
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1.2.1 SEGMENTO TAEs
PRODIN
 Participação no processo de elaboração do PDI, com 19,82%.
Informes ARINT – Assessoria de Relações Internacionais
A Assessora Laura Borges Nogueira agradeceu o apoio às ações de internacionalização. Passou alguns
informes:
Campus Calama a aluna Lys Vitória Ribeiro é a única representante eleita de Rondônia no Parlamento
Juvenil do Mercosul, com o objetivo de realizar o intercâmbio de ideias no âmbito da educação, entre o
Estado e os países que compõem o Mercosul;
Campus Ji-Paraná o aluno Lucas de Brito Silva foi selecionado para ser um dos jovens embaixadores nos
Estados Unidos em 2017. Ele é o único estudante de Rondônia selecionado nesta edição. Cursando
Técnico em Química, o jovem viaja em janeiro de 2017 para os EUA, onde vai passar 20 dias realizando
diversas atividades com mais 49 brasileiros;
Campus Colorado do Oeste a aluna Arislayne Péres Mota é a sétima estudante selecionada do Campus e a
nona aluna do IFRO a ser aprovada para participar do curso de Agronomia da Universidad Earth, na
Costa Rica, com quatro anos de duração.
Campus Vilhena a Prof.ª Gicelma Cláudia da Costa Xavier foi selecionada no Programa Líderes
Internacionais em Educação - ILEP 2016. O ILEP é uma ação, no Brasil, da Embaixada Americana em
parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação - Consed, que oferece um intercâmbio de
cinco meses nos Estados Unidos para professores de Inglês do Ensino Médio de diversas partes do
mundo. Ela fará seu intercâmbio em uma escola americana;
Pipeex - Programa de Internacionalização de Pesquisa, Ensino e Extensão do IFRO, enviou alunos para
realizar pesquisa ou estágio: 4 alunos para o IPB – Instituto Politécnico de Bragança e 4 para o IPP –
Instituto Politécnico do Porto, ambos em Portugal; e para a Unversidad Nacional de Colombia, na
Colômbia foram 4 alunos. O sucesso do Programa é também graças ao apoio dos campi e alunos.
Centro de Idiomas – fornecerá também apoio e fomento as ações de internacionalização nos campi quando
estiverem em funcionando de fato, conforme regulamento aprovado, dentro do Depex, com coordenador e
assistente pedagógico, preferencialmente professor de idiomas. O Centro poderá também planejar cursos
FIC. A Assessora solicitou aos Diretores-Gerais para designarem esses dois servidores ainda este ano,
para planejamento das ações para 2017.
PLA – Português como Língua Adicional é um Programa que está se fortalecendo na Rede Federal,
devido a diversas demandas seja de alunos que não tem a Língua Portuguesa como primeira língua nos
campi de fronteira ou alunos indígenas, seja para futuro recebimento de alunos estrangeiros. O IFRO
realizará uma capacitação com professores convidados da Rede Federal aos professores de línguas
estrangeiras e portuguesa do IFRO e disponibilizará algumas vagas a outros Institutos da Rede. As aulas
serão gravadas no estúdio EaD do Campus Zona Norte, que posteriormente poderá ser disponibilizada a
fim de capacitar mais servidores do IFRO assim como da Rede.
2.2. Diretores-Gerais:
Campus Jaru
Obra – No total já foram empenhados R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais) para obra do Campus. Foi
pedido o mobiliário e já foi empenhado, já conectou serviço de água e o gerador de energia foi solicitado,
também foram comprados todos os equipamentos para curso de informática, inclusive computadores.
Foi realizada reunião com prefeito de Jaru para apresentar o Instituto com curso de comércio, EaD, e para
conhecer IFRO e todo seu potencial.
A Deplan vai ajudar a definir as demandas para cursos, através de estudos de demanda.
O Campus já está recebendo alguns servidores, mas ainda precisa de TAEs, pelo menos 3. O Campus tem
direito a 13, mas os códigos ainda não foram liberados, solicita aos DGs se puderem ceder servidores até o
recebimento desses códigos, pois o Campus precisa dos 3 servidores urgentemente: sendo 1 para a CRA,
um pedagogo para supervisão pedagógica e um técnico-administrativo.
Campus Ariquemes –
O Diretor do Campus ressaltou que o instituto é um sucesso e o êxito de todas as unidades é o do IFRO
como um todo, por isso é preciso eliminar a cultura do isolamento das unidades.
Orçamento – Será um desafio adequar-se ao novo orçamento, com cortes de terceirizados.
EaD – Considerado sobre a importância em discutir o futuro da EaD em que o IFRO ainda não avançou na
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institucionalização, com FCC para o Coordenador EaD.
Refeitório – Informou sobre ação do Campus com plantação de arroz que suprirá a demandas de
alimentação do Campus, quanto ao sobressalente não é possível vender, mas será possível a permuta.
Horário – Após discussão interna para que as aulas iniciem às 08h e 05m, para melhorar a qualidade de
vida dos alunos, pois com o início das aulas as 07.15, o aluno tem um desgaste muito grande por ter que
sair de casa muito cedo, pois o Campus fica bem afastado.
Cinepi – Circuito Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão que ocorreu de 17 a 21/10/2016. O evento foi
muito bom, e se apresenta como alternativa para substituir a Semana de Tecnologia ao invés um evento
único para todos os cursos, primando pela economicidade.
Campus Ji-Paraná –
Greve - houve reuniões com o Sinasefe, os diálogos foram tranquilos, e foi decidido que o Campus não
entrará em greve, este ano.
Orçamento – Foram empenhados equipamentos, com ordem de serviço. Em todas as reuniões de pais é
apresentado à comunidade um relatório de obras que estão sendo realizadas no Campus, a fim de dar
publicidade e transparência dos atos.
Terá obra do refeitório, uma sala para grêmio. O piso da quadra precisa de reforma, é preciso analisar com
o setor de engenharia se seria mais vantajoso o custo benefício de reformar ou fazer um novo piso.
Possivelmente refazer um novo piso será a melhor opção, porque terá a expectativa de durabilidade por
cerca de 20 anos. O fiscal de obra no campus está acompanhando com relatórios e fotos, em tempo real.
Campus Guajara-Mirim –
CEP – Comitê de Ética em Pesquisa – realizou visita ao Campus para divulgar o que é o comitê.
PSU – Processso Seletivo Unificado - foi uma surpresa o elevado número de inscritos para o Curso
Superior em Ciências, com mais de 120 inscritos. Para as inscrições de nível médio, não apresentou
número tão significativo devido que na região tem apenas 900 alunos completando o 9º ano.
Campus Colorado do Oeste –
Eventos – Dia 12/11/2016 ocorreu um evento sobre pastagens, o público foi muito mais que o previsto, os
produtores da região já aguardavam por este evento, outros eventos estão suspensos por hora, em razão da
greve.
Palestra UEM - Com a Professora Visitante Programa Pós-Graduação Ciências Sociais /UEM –
Universidade Estadual de Maringá - Prof.ª Dr.ª Sayaka Sano, da Tokyo University, Faculty of Economics,
Tokyo, Japan. Tema: As mulheres nas áreas rurais do Japão.
EJA – ocorreu a banca de defesas de TCC dos alunos da pós-graduação lato sensu em EJA – Educação de
Jovens e Adultos na Diversidade e Inclusão Social, que foi ofertada pelo IFRO, na modalidade EaD.
Doação de livros – Há na biblioteca do campus uma quantidade de livros EaD sem destinação, deseja-se
saber se o Campus Porto Velho Zona Norte tem interesse em receber a doação desses livros. O Campus
Ariquemes deseja receber a doação.
Ocupação – Em 11/11/2016 iniciou ocupação parcial do Campus, após isso, iniciou-se o processo de
negociação com os estudantes visando à desocupação do Campus. No entanto, ocorreu com muita
tranquilidade, sem vandalismo.
Greve – Quando os alunos acordaram na desocupação, a greve foi deflagrada, dia 16/11/2016. O fim da
greve está em negociação, a pauta é a mesma dos alunos, e reivindicam manter as férias com a reposição
das atividades.
Será realizado o debate do calendário entre pais, docentes e alunos, com atas e fotos.
Avaliação – O curso de agronomia foi muito bem avaliado, o Enade foi realizado com sucesso este fim de
semana (19/11/2016), mesmo com o Campus ocupado.
Bacharelado em Zootecnia - o PPC será encaminhado para análise da Proen esta semana.
Curso em Agroecologia - Há demanda de cursos FIC nesta área, solicitou à Proex a busca de parceria para
essas ofertas.
Calendários – não é possível a elaboração neste momento, mas já foi orientado a observar um mês de
recesso.
Web conferências – considerado a importância de investimento em equipamentos necessários para
realização eficaz de web conferências para reduzir os gastos com reuniões das diversas comissões, e
similares.
É preciso levar em conta além do investimento com equipamento, que é muito caro, há um déficit no
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fornecimento de internet. Também é uma questão de prioridades, uma vez que os campi precisam de
computadores para laboratórios, e muitas outras necessidades. Cada campus faz a análise de suas as
prioridades. É valida a tentativa em diminuir as reuniões, e por consequência os gastos, e a reitoria ir com
mais frequência aos campi. O Prof. Uberlando relatou que é de seu habito atender a alunos e servidores
que lhe solicitam atendimento, por ocasião de visita aos campi.
Cenário político – observa-se uma movimentação política maior no campus, do que na época das eleições
para Diretor-Geral, em que não foi apresentada outra candidatura, mas no momento, se apresenta uma
oposição à gestão.
Campus Porto Velho Calama –
PSU – A comissão de divulgação do Processo Seletivo tem trabalhado visitando escolas da prefeitura e
estado, realiza reuniões com diretores, recebem solicitação de visita para divulgação do PSU e o número
de inscrições já este bem elevado.
Feira de negócios - foi a primeira realizada pelo Campus, teve uma avaliação muito positiva, os
empresários da região reforçaram que têm interesse nos alunos do IFRO.
Projeto - Trabalhar modelo de tecnologia para construção de casas populares que foi apresentado em
Brasília para que o campus possa ofertar à comunidade, será disponibilizado cerca de R$ 20 mil reais para
o projeto.
Reformulação de curso – foi realizada reunião com os professor de cada disciplina.
Gincana – foi realizada uma gincana em que os alunos arrecadaram alimentos para ser distribuído à
comunidades carentes.
Grêmio estudantil – foi realizado diálogos com reflexão e conscientização política ao alunado sobre os
objetivos que eles desejam alcançar.
Empréstimos - solicitou cuidado quanto ao empréstimo das becas, pois algumas estão deteriorando devido
ao uso e também algumas foram grampeadas, para barra, entre outros tratamentos não adequados.
Também solicitou cuidado no empréstimo dos Standes e devolução dos parafusos.
Campus Porto Velho Zona Norte –
I Feira de Estágio e Negócio – Foi realizada em dia 24/11/2016, com o tema “Formação e
empregabilidade” o evento é voltado para estudantes, servidores da unidade, comunidade externa e
empresas da região.
Incubadoras de empresas – a instalação da incubadora está gerando boa expectativa no Campus.
IV Seminário de EaD - Educação a Distância: Institucionalização e sustentabilidade na Amazônia,
realizado de 10 a 11/10/2016. O evento tem por objetivo discutir políticas e estratégias de
institucionalização da educação a distância e sua sustentabilidade na Amazônia brasileira nas modalidades
de ensino ofertadas pelo IFRO e parceiros diante do cenário nacional e avaliação de práticas EaD.
Campus Vilhena –
Eventos - II Seminário de Educação Inclusiva e Diversidade, entre 13 e 15 de setembro. Palestras,
minicursos, debates e apresentações culturais fizeram parte da programação do evento que promoveu e
incentivou a formação, a reflexão, a difusão do conhecimento e a troca de experiências a respeito da
educação inclusiva.
IV Conpex – Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRO, realizado de 04 a 06/10/2016, em
Vilhena, agradeceu a todos que participaram.
Ocupação - foi breve, mas criou um desgaste com imprensa e com o MP – Ministério Público. Mas tudo
já foi resolvido. Quanto à greve, não há previsão no momento.
Obras – Precisam de reparos: o centro de convivência, caixa de reuso, águas da chuva e fossa, concreto
armado. A Reforma da área de piscina foi iniciada (pisos, arquibancada, duchas).
Reforma do Bloco C impacta mais na parte elétrica. Engenheiros elétricos do campus estão
acompanhando passo a passo.
PSU – Os cursos superiores estão bem concorridos, os cursos técnicos estão ainda com oferta de muitas
vagas.
Editais - Pesquisa e extensão edital em conjunto para apresentações de trabalhos em eventos científicos,
são vagas para 7 servidores e 5 alunos.
Calendário escolar - Comissão com 8 alunos de manhã e tarde e 2 de graduação, falou que este é o
momento ideal para eles participarem e se expressarem, a comissão com total de 14 pessoas, docentes 1
TAE. Ano letivo começará em março.
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QDD – a elaboração do Quadro de Detalhamento de Despesas foi um desafio, pois com apenas os
serviços essenciais, os valores já estavam quase no limite.
I seminário de mecânica e automotiva - sediado no Campus com participação do Sebrae.
Capacitação – Foi ofertado aos servidores o curso in company em parceria com o Campus Colorado do
Oeste de Atualização da Lei nº 8.112/90,
Atividades - alusivas ao outubro rosa, novembro azul e novembro negro referente à conscientização negra.
Natal solidário - Foi montado um palco na praça de natal com apresentações culturais e distribuição dos
alimentos e brinquedos arrecadados pela campanha.
Campus Cacoal –
Mobilizações – Foram realizadas 3 mobilizações conta a PEC 241. Na terceira contou com a adesão de
escolas municipais e estaduais e servidores da área da saúde, com mil quinhentas pessoas nas ruas, o
evento foi bem organizado e foi divulgado pela imprensa local.
Greve - não atraiu o interesse dos servidores do campus.
Eventos - Uma semana de eventos para o ensino, uma de extensão, uma de pesquisa. O objetivo é
valorizar e incentivar os GPs – Grupos de Pesquisas, lançado livro de relatando as experiências dos
grupos.
II Feira de Estágios e Empreendedorismo do IFRO – realizado em 10/11/2016, no auditório da Câmara
Municipal de Cacoal. O evento pretende reunir empresários, alunos e estudantes egressos para discutir o
mercado de trabalho e as oportunidades de estágios nas empresas locais.
Parceria de café – participação de professores do IFRO em pesquisas.
PSU - Entregas de alimentos e divulgação de PSU no município de Espigão do Oeste, e outra ação com os
índios Suruí e Cinta Larga.
Olimpíadas – os alunos do Campus tem sido destaque nas diversas competições nacionais, entre elas de
química com medalha de ouro, língua portuguesa também obteve medalha, matemática com menção
honrosa, além das olimpíadas de robótica.
Enem - apesar não ser objetivo instituto, o bom desempenho dos alunos neste exame teve grande impacto
no campus, com vigor e animo nos alunos e orgulho.
Estágio – Em realização de vista técnica a Fazenda leite no estado de São Paulo, que acordou em abrir 10
vagas estágio para alunos do Campus.
Também em Fazenda de produção de pirarucu receberá estagiários do IFRO, no ano que vem.
Orçamento – do campus sofreu grande queda.
Obras - Há complicações com a empresa que executa a obra de 5 salas de aula, que o campus aguarda
para poder utilizá-las, a empresa já foi notificada, mas não respondeu, não há a perspectiva de resolução
rápida porque já se trata de demanda judicial.
2.3. Informes DGP
2ª Edição Viva Melhor - Foi realizada em Porto Velho, dia 27/10/2016. O evento visa à melhoria no clima
organizacional, integração dos servidores entre as unidades e a sensibilização nas questões de saúde,
sustentabilidade e a vida funcional de trabalho. Foram realizadas Palestras sobre assedio moral e postura
no ambiente de trabalho.
Transposição para a rede federal – É possível receber servidores federais do extinto território Guaporé,
transformado no Estado de Rondônia. Em todo o Estado há servidores buscando recolocação em
instituições, e o IFRO poderá receber alguns deles, sendo necessária portaria de enquadramento. Eles
estão vinculados à secretaria e não terá impacto no número de servidores do IFRO. Recomenda-se
esclarecer bem ao interessado quais as expectativas e o perfil do IFRO, porque uma vez estabelecido no
campus o servidor permanecerá. Servidores provenientes da Ceron e Caed não podem por enquanto,
porque entraram com ação na justiça, e deverão aguardar a decisão judicial. A Unir realizou uma chamada
de interesse e entrevistaram os candidatos. Esta é uma alternativa bem interessante para TAEs.
Orientações dos nutricionistas - Será emitida Portaria com orientações dos nutricionistas de alimentação
saudável e sobre o refeitório; e quando o serviço for terceirizado, recomenda-se conversar com as
empresas para oferecerem opções saudáveis de alimentação.
Engenheira de segurança de trabalho – em visita aos campi realizada pela servidora, foi detectado que é
preciso pensar no IFRO, uma política de procedimentos voltados ao descarte de reagentes químicos,
adequado, utilizados nos laboratórios, alguns produtos podem ser perigosos, se não descartados
adequadamente. Há empresa que faz esse trabalho, analisar se seria possível licitar empresa para este fim,
ou cada campus realizar a gestão dos resíduos.
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2.4.Prodin
Consultoria - O IFRO está finalizando processo para empenhar empresa que prestará consultoria, que
auxiliará no planejamento estratégico do IFRO.
Capacitações da alta gestão - Enviar aos DGs Diretores-Gerais proposta de atividades, este perfil de
capacitação gestores está sendo requerido na rede federal.
RAD - Novo Regulamento de Atividade Docente. Houve portaria de prorrogação até julho para que a
Comissão responsável finalize o regulamento. O Conif solicitou que lhe seja enviado, pois alguns IFs não
haviam finalizado regulamentações internas. São diretrizes baseadas na lei.
DGTI - Em agosto houve tentativas de invasão, muitos ataques a segurança da rede. A TI está estudando
para aprimorar as defesas.
FCC – O Regimento interno não fala sobre a Função de Coordenador de Curso - FCC. O Colegiado
deliberou sobre a escolha de o coordenador ser por eleição. O Prof. Aremilson relatou que para a
coordenação de alguns cursos, não houve candidato. O Prof. Osvino se mostrou favorável a escolha
democrática, desde que observada o requisito de escolher, preferencialmente, alguém da área de
conhecimento, caso não haja, então poderá ser de outra área. Foi deliberado se tratar de um cargo
estritamente técnico, e não há segurança se alunos teriam maturidade de fazer essa análise, e tenderiam a
escolher um perfil mais político. Nos campi Cacoal e Colorado do Oeste a escolha destes cargos é feita
entre os pares.
Estagio e TCC tbm é de responsabilidade do coordenador.
O Prof. Uberlando apontou que o ROA tem a previsão do cargo, mas regimento interno falhou em não
definir esta função. O relatório CPA apresentou críticas nas indicações destes cargos.
Decisão - A definição de coordenadores será por decisão colegiada. Com ata do colegiado do curso,
resultado da eleição, preferencialmente da área, não havendo candidato poderá ser de outra área.
A Prodin vai verificar em outros IFs, como é feita esta eleição, com mandato de 2 anos, e apresentar uma
proposta na próxima reunião do Consup. A Prodin enviará e-mail aos dirigentes para contribuírem com o
tema, antes do Consup.
2.5.Propesp
Connepi - Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação a realizar-se de 06 a 09 de dezembro, em
Maceió/AL. São R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil Reais) para envio de alunos para apresentação de
trabalhos, alguns campi lançaram editais específicos para fomentar este evento.
Conpex – lançamento de primeiros 4 livros do IFRO, há outros mais para impressão, em breve. A Propesp
aguarda receber novas propostas de livros até março 2017.
Recurso para extensão e inovação tecnológica - parte para pagamento de taxa de bancada, ainda tem R$
144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil Reais) e recursos de aditais prontos para serem publicados, já
estão empenhados.
Pós-Graduação – Serão oferecidas aos servidores 3 vagas para docentes para mestrado, 2 para doutorado e
7 Reamec - Rede em Educação em Ciências e Matemática. O foco maior é realmente para a maior
necessidade, dando prioridade ao mestrado. Foi discutido com a gestão e decidido com as parcerias, é um
número de vagas relevante, já utilizado limite de 10% de cada campus de servidores afastados, se fosse
considerado por unidade os servidores teriam que aguardar o retorno dos que já estão afastados.
A Sr.ª Giselle ressaltou que o IFRO é reconhecido pelo esforço para capacitações dos servidores e
afastamentos.
O IFRO está à frente em investimento com pessoal na Rede, é preciso divulgar as ações dessas
capacitações proporcionando total transparência, este item foi apontada pelo relatório da CPA. O próximo
Edital já está pronto e será laçado em breve.
Também o Regulamento aprovado pelo Consup para fundações de apoio vai facilitar captação de recursos,
a Fundação de apoio - FACTO está sendo credenciada, e relatou que algumas oportunidades já foram
perdidas por que o IFRO ainda não tinha uma fundação cadastrada.
Dinter Unesp, Campus Marília – será ofertadas 20 vagas no total para doutorado em educação, sendo 15
para docente e 5 para TAE. A Propesp elaborará edital de seleção para fevereiro e maio, com início em
julho/2017.
UFU - Universidade Federal de Uberlândia - Mestrado em Ciência da Computação serão ofertadas 25%
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das vagas para TAE.
Novos cursos latu senso do IFRO – Ensino de Ciência e Matemática, Campus Ji-Paraná e Campus
Cacoal; e Planejamento Estratégico na Gestão Pública no Campus Porto Velho Zona Norte.
CEUA – Comissão de Ética no Uso de Animais – Esta Comissão apresentou dificuldades para a
composição, com apenas 3 inscritos no último edital. Falta um veterinário, em parceria com o gabinete
alguns convites serão enviados, para tanto é solicitado aos Diretores-Gerais esta indicação.
CEP - Comitê de Ética em Pesquisa – alguns membros saíram, será preciso recompor o comitê, que tem
trabalhado em ritmo acelerado, com mais de 40 projetos aprovados, com muito esforço, tendo que se um
membro não pode comparecer, a reunião não pode ser realizada. A Próxima reunião está agendada para
dezembro, por web conferência.
2.6.Proex
InfoParty - Este evento foi muito divulgado, realizado em parceria com governo do estado, também com
objetivo de conversar com setor produtivo, governo, Sebrae, entre outros. Foram 24 horas voltado para a
descoberta de talentos em tecnologia digital, tecnologia da informação e formação de uma cultura que
valorize e promova a inovação tecnológica em Rondônia
Olimpíadas de robótica - agradeceu apoio do Campus Calama para este evento em que o IFRO foi muito
elogiado.
Olimpíadas de conhecimento - alunos do Campus Cacoal brilharam neste evento e conquistaram medalha,
e participarão da próxima fase em Manaus.
III EIIFRO – III Encontro de Informática do IFRO – de 03 à 04/11/2016, no Campus Ji-Paraná foi muito
elogiado e bem produtivo.
Regulamentos da Extensão – foram aprovados no Consup: Regulamento de Incubadoras de Empresas;
Regulamento de Empresas Juniores; e Regulamento de Estágio .
Estão em consulta pública: Regulamento das Ações de Extensão; Regulamento de Cursos FIC e
reformulação; Regulamento CERTIFIC.
Em elaboração, juntamente com a Proen, Instrução normativa para visitas técnicas, normativa muito
cobrada nos campi disciplinará quem são os responsáveis, servirá para orientar os procedimentos.
Editais - Este ano foram lançados 7 editais de fomento a praticas empreendedoras, apoio a praticas
esportivas, apoio a atividades culturais, incentivos a eventos científicos e tecnológicos, feira de estágios e
negócios. Os resultados foram muito positivos e inesperados.
PVDL - Programa Despertando Vocações para Licenciaturas – com intuito de divulgar as licenciaturas do
instituto. Os alunos de licenciaturas vão a escolas para fortalecer a vocação para docência, o programa,
agora quer levar suas ações aos demais campi.
MDSA - Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – O IFRO foi credenciado na Rede Nacional de
Capacitação do Sistema Único de Assistência Social - CapacitaSUAS para oferta de curso “Indicadores
para Diagnóstico e Acompanhamento do SUAS e do BSM”. O Programa contempla ações de capacitação
e formação e tem como objetivo promover a capacitação dos gestores, trabalhadores e conselheiros da
Assistência Social.
Escola de Conselhos – Parceria para ofertas de novas turmas. O curso será ministrado em uma semana, o
dia todo. O IFRO fornecerá o material e apoio pedagógico, o campus cederá espaço.
Rede de incubadoras - Observou-se que é preciso investir em perfil empreendedor na população do Estado
de Rondônia – Empreendedorismo. Em Parceria com SEBRAE, FAPERO, FIERO, FIMCA, São Lucas,
entre outros, com objetivo de criar uma rede para que isso aconteça. Em dezembro, 2 incubadoras serão
inauguradas, nos Campi Porto Velho Calama e Zona Norte; estão em fase de aquisição de equipamentos.
Para os demais campi, definirão o local apropriado, para que em 2017 as incubadoras sejam instaladas,
exceto pelo Campus Cacoal que já o definiu.
As Incubadoras são de vidros Blindex para que todos a vejam, e sirva de vitrine no campus, o
investimento foi 100% pela reitoria. Pretende-se criar a cultura para que os alunos empreendam no Estado
e as iniciativas, produtos e recursos se mantenham no Estado. Outros já tentaram a implantação de
incubadoras no estado sem êxito. Todos estão apostando no IFRO para obter sucesso com as incubadoras.
Pela primeira vez em Rondônia será realizado um encontro, como capacitação, para criar ambiente de
criação de negócios, e perspectivas para ganhar dinheiro e gerar empregos para o Estado. O Sebrae
fornecerá os instrutores com alimentação, diárias e passagens, o Campus Calama cederá o auditório e
espaço para alimentação. O evento será dias 17, 18, 19 de março de 2017.
Pronatec - Serão 1.293 vagas, apenas cursos FIC, são 50 cursos pactuados. Os editais serão publicados em
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breve.
Campanha de Natal IFRO solidário – realiza a arrecadação de brinquedos até 17 de dezembro. Para a
entrega haverá um evento com alimentação para as crianças para o qual o IFRO recebeu doação de
salsinha Sadia. Se outros campi quiserem, poderão aderir à Campanha, a Proex poderá buscar as
arrecadações.
Acompanhamento de egressos – Está sendo elaborado no painel de indicadores do IFRO, com dados sobre
os egressos, como: total de egressos geral e por campus; alunos de curso regular e EaD; os que estão
atuando na área; e os que estão cursando verticalização no IFRO e outras instituições.
Encaminhamento: enviar, por e-mail, aos Diretores-Gerais até uma semana para adequação dos itens do
painel.
2.7.Proen
Napne - foi solicitado ao IFRO para que revise a contratação de professor de Libras. Foi solicitado que
cada campus emita uma Portaria estabelecendo sala e espaço apropriado para atendimento de alunos com
as respectivas necessidades específicas. Definir a atuação das interpretes de libras em sala de aula.
Solicitou à DGP orientar baseado na contratação e apoio dos DGs (Diretores-Gerais) para atender esta
demanda.
Centro acadêmico - Apoio na implantação desta demanda que está sendo solicitada pelos alunos de
graduação.
PPC com atrasos - pede aos DGs que priorizem a finalização dos PPCs a tempo, observando os prazos
estipulados a fim de tramitarem nos Conselhos Superiores, foi solicitado que verifiquem com as
comissões para retornarem os PPC para as aprovações no CEPEX, tem até 23/11/2017 (quarta-feira), as
aprovações são necessárias para pactuar cursos novos no Sisu. Os cursos superiores será 100% de adesão.
Os Conselhos reclamaram de aprovações ad referendum. Foi solicitado aos DGs verificar as pactuação
para 2017, sugeriu por prazo na portaria das comissões.
Avalições - Parabenizou os campi pelo bom desempenho nas avaliações de cursos superiores e dos alunos
no Enem.
Calendários Acadêmico - a elaboração está em andamento, o Campus Colorado do Oeste justificou não
ter enviado ainda em razão da greve, os demais campi o envio do calendário está sendo aguardando.
Este ano, serão feitas reuniões com ata, para definição dos calendários dos campi, para anexar ao processo
como comprovação de que houve oportunidade de discussão do calendário nos campi e diminuir
reclamações após aprovação do Calendário.
Manual de coordenadores de cursos – recomendação da auditoria para criar manuais de atuação dos
setores, e atualizar os já existentes como biblioteca e CRA.
Informes do reitor Indicadores - apesar de avaliações como o Enem e Ideb não serem objetivo do Instituto, os resultados
positivos causam impacto e é um indicador referencial de qualidade de ensino para o IFRO, além de que
é objetivo dos alunos, portanto importa para o IFRO. Esses resultados poderiam ter sido mais divulgado,
assim como maior divulgação dos cursos que obtiveram nota 4, que realmente refletem a qualidade do
IFRO, e da alta qualificação dos servidores, reflexo do grande investimento em capacitação dos
servidores.
Códigos - Em diálogo com a CGGP – Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas da Setec/MEC, foi
proposto aumentar os códigos de funções gratificadas, que são necessários ao funcionamento das
instituições, justificando que o atual número desses códigos não atende a demanda.
Polo de inovação - é preciso um diálogo para definir em que áreas de atuação o IFRO poderá propor um
polo de inovação, a fim de ter condições de concorrer aos editais, fomentando pesquisa e inovação no
instituto e buscar recursos externos.
PEC do Teto dos Gastos - Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55/2016. A proposta limita as
despesas do governo federal à variação da inflação por 20 anos. Em reunião com senadora Rose de
Freitas, que já não é mais presidente da comissão, mas ela deixou claro que a PEC será aprovada como
está, está fechado dentro do governo e do congresso, não adianta querer propor nada diferente.
PAC – Programa de Aceleração ao Crescimento, em 2017, será destinado R$ 11 bilhões de Reais, as obras
do IFRO estão incluídas no PAC. Teria sido importante ter iniciado maior número possível de obras este
ano, infelizmente muitas não iniciaram, é preciso um afinamento entre as equipes para beneficiar a
instituição. O centro esportivo do Campus Calama poderia, pelo menos, ter sido licitado; assim como o
bloco administrativo do Campus Colorado do Oeste. A não utilização desses recursos prejudicou, porque
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o recurso poderia ter sido destinado a outras ações, esse é o desafio.
Essa Ploa – Projeto de Lei Orçamentária, se for aprovado, serão 6 milhões a menos que o ano anterior. Ou
caso seja aprovado com aumento, poderá ser R$ 12 milhões a mais, se assim for, será bem mais
interessante para administrar.
Posicionamento Conif – O Conif tem publicado notas que expressam o posicionamento do Conif,
trabalhando como rede para fortalecer os institutos, é melhor opção do que cada instituto se posicionar
isoladamente. A união é importante.
MPV 746/2016 – Conhecida como Medida Provisória do Ensino Médio, o relator da MP, senador Pedro
Chaves se posicionou aberto a ouvir, publicou que vai sugerir várias alterações, como maior carga horaria
de 600 horas, e menos horas por dia de 7h para 5h. Mas informou que o Governo não abre mão de ser por
medida provisória.
Consup - Foi instituído um GT - Grupo de Trabalho no Consup para elaborar documento contendo o
posicionamento do IFRO, com argumentos, sobre a proposta de reforma do Ensino Médio. A exemplo
do IFSP que publicou uma nota neste sentido, no posicionamento do IFSP, eles consideraram que seria,
de fato, a melhor proposta, seria manter as disciplinas, mas apesar da restrição de algumas disciplinas na
MP, a nota dizia que vão aguardar a definição normativa.
Exército - procurou o IFRO a fim de buscar parceria para atender a demanda por capacitação de pessoal
temporário (8 anos) em seu quadro de servidores, preferencialmente na modalidade EaD.
Políticas para mulheres – Há 3 demandas de Projeto Piloto, sendo 2 deles para o IFRO, trata-se de um
projeto semelhante aos Mulheres Mil, para empoderamento econômico das mulheres, terá financiamento
para este projeto. Incluirá capacitação para professores de nível básico sobre gênero, tendo em vista que
Rondônia apresenta grande número violência contra mulher, também na modalidade EaD. Será positivo
para o IFRO, não apenas para captação de recursos extras, que é importante, mas se der certo em
Rondônia, o IFRO poderá ser líder do projeto no país.
São Miguel do Guaporé – A instalação do Campus São Miguel do Guaporé apresenta grande chance de
iniciar com 2017, a proposta é para um campus regular, região que atende a 13 municípios, eleva o IFRO
para a segunda categoria em tamanho de instituto, com 10 unidades, aumentará o orçamento.
Possivelmente a autorização de funcionamento do Campus será emitida no segundo semestre.
Descentralização – interessante saber trabalhar de forma descentralizada, mas é importante manter o
diálogo com a reitoria de alguma situação que requer atenção, às vezes a reitoria não está a par de alguma
situação, em que poderia auxiliar na resolução do problema.
O reitor relatou que em oportunidade de visita aos campi, conversa e atende a alunos e servidores, mas sua
referência é sempre o diretor-geral do campus, que é o coordenador da equipe. O reitor consulta o DG, até
porque deseja respeitar a autoridade do DG e também por ter muitos outros assuntos a tratar, não pode
conversar com cada equipe individualmente. As situações mais individuais, devem ser colocadas com a
gestão de forma pessoal, sendo o colegiado para assuntos de interesse geral das unidades.
3.1.
Aprovação da Ata da 34ª Reunião do Colégio de Dirigentes.
3.2.
Concessão não onerosa dos espaços de Cantina e Restaurante. (Campus Vilhena)
Concessão - Foi realizado um abaixo assinado no Campus Vilhena pedindo a redução dos preços dos
serviços de reprografia e cantina. Foi instituída uma Comissão no campus que fez pesquisa e encontrou
concessão similar de caráter não onerosa, no Campus Jaraguá do sul do IFSC. Segundo parecer do
procurador do IFRO, a locação do espação tem que cobrar aluguel. Outro acordão TCU de 2006 cita que é
lícito a concessão graciosa, por ser considerada de interesse público. Essas licitações são consideradas de
pouco interesse em concorrência por outras empresas. Tanto no Campus Calama como no Zona Norte, o
aluguel é caro porque o metro quadrado dos campi são de valor elevado no mercado imobiliário. O Prof.
Aremilson propôs estudar novo modelo de concessão com cobrança de 30%, mais despesas de energia,
gás, e outros. O Prof. Uberlando propôs compilar as informação e consultar o procurador sobre essa
possibilidade.
3.3. Eventos institucionais – a planilha será compartilhada com os diretores-gerais.
 Conpex será no Campus Calama,
 JIFRO - a proposta é que o evento seja em Ariquemes, de 5 a 9 de junho;
 EIIFRO a definir
 V Seminário PIBID - Programa de Bolsas de Iniciação à Docência do IFRO, este ano foi realizado
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nos dias 08, 09 e 10 de novembro, no Campus Porto Velho Calama, é o evento das licenciaturas
acerca do exercício da docência e das experiências realizadas pelos participantes nas escolas
parceiras condizentes com os cursos de Licenciatura. O próximo será de 7 a 9 de novembro no
Campus Colorado do Oeste;
 Connepi – data a definir, o local será em Ji-Paraná;
 Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Já foi emitida portaria do reitor designando a Comissão e
os campi já estão trabalhando para definição estas datas.
O Colegiado deliberou sobre unificar os eventos o máximo possível, minimizando saídas de
servidores que prejudicam o andamento dos trabalhos.
3.4. CPIP – A Política Institucional de Pesquisa prevê este comitê, com 7 membros titulares e 7 suplentes,
um de cada área de conhecimento, muito importante para as tomadas de decisão na instituição, foi feito
convite entre os GPs (Grupos de Pesquisas), mas não foram preenchidas todas as cadeiras, pensou-se,
então, em indicação do DG, observado o perfil e conhecimento do pesquisador. Os que se ofereceram
voluntariamente já estão envolvidos em outras ações, sobrecarregando sempre os mesmos pesquisadores.
O Prof. Uberlando apontou que a nova RAD prevê carga horaria para estas situações, como gestão
institucional, comitês, entre outros. Considerou que o DG terá em mãos uma ferramenta para observar
quais professores estão com carga horaria sobrando para compor comissões ou outras atividades
institucionais.
A Prof.ª Giselle apontou que o IFRO precisa regularizar este Comitê, e que ele também é avaliado pelo
CNPq .
3.5.
Divulgação, Acessibilidade, Permanência e Segurança.
Este tópico da pauta já foi definido na reunião passada.
3.6.
EaD 2017: oferta de novos Cursos.
Deve-se aguardar para a definição der novos cursos EaD, a depender de recursos.
3.7.
Padronização dos PPCs dos Cursos Superiores.
O Colégio deliberou sobre o roteiro de padronização de PPC, o Prof. Schoaba apontou que na avaliação
do MEC são analisados 186 itens, considerou difícil atender a todos os requisitos do documento, que é
bastante extenso com 135 itens, ele ressaltou que um PPC tem vida útil curta, tendo em vista que em
média cada 2 anos, há novas normativas.
O Prof. Antônio Carlos da Silva Costa de Souza, presidente da comissão de elaboração do Regulamento
de Elaboração de PPC, contextualizou que era preciso reformular a Resolução nº 42, pois tinha uma
impressão de ensino básico, porque o instituto era novo, agora, nova resolução visa atender as demandas à
luz do instrumento de avaliação. Ele esclareceu que o PPC não é fixo, os tramites é que são fixos dentro
do documento, e que a Proen poderá alterar o PPC para adequar às novas normativas supervenientes.
Tudo o que a Comissão de Avaliação do MEC procurar, encontrará no PPC. A Proen observou que muitos
PPCs não atendiam a objetivos legais. Ele relatou que esta comissão fez um estudo de cerca de um ano,
para elaborar este regulamento.
A Sr.ª Goreth foi relatora deste processo no Cepex e o considerou o documento bem detalhado, com itens
que evitará retrabalho da Proen ou das diretorias de ensino. Esclareceu que não necessariamente o item
elencado fará parte daquele curso, alguns itens são específicos de cada área de conhecimento.
O Prof. Schoaba relatou que a equipe do Campus Guajará-Mirim trabalha desde abril e ainda não foi
possível finalizar o PPC de Licenciatura em Ciências com Habilitação em Biologia e Química, e que o
processo está bem extenso.
A Proen estudou, mas não encontrou legislação que amparasse um PPC com dupla diplomação, conforme
curso proposto pelo Campus Guajará-Mirim, supracitado. Os novos projetos falam por si, é mais
trabalhoso para elaborar, mas no momento da avaliação, não será necessário defendê-lo, pois quando da
análise do PPC pela comissão do MEC, ele já estará de acordo com o que se pede. Anteriormente, os PPC
não contemplavam direitos humanos, ambiental, libras, entre outros. Os PPCs da área de informática, por
envolver muitos campi, está de difícil de ser acordado. Mas o trabalho de conversa com as comissões tem
compensado, elas têm entendido a parte de flexibilização.
3.8. Recepção de documentos de Alunos estrangeiros. Campus Guajará-Mirim
Possivelmente para 2017, o Campus Guajará-Mirim receberá alunos bolivianos, ingressante no ensino
médio, para estes, o reconhecimento do diploma de ensino fundamental será pelo Conselho de Educação
Estadual.
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Para alunos que ingressarem no nível superior. não há quem seja responsável pela tradução dos
documentos. A Prof.ª Fabíola entrará em contato com pró-reitores e câmara de ensino para averiguar esta
situação.
3.9.
PRODETEC: Auxílios para Estudantes de Pós-Graduação.
3.10. PRODETEC/PROCID: Auxílio Alimentação durante deslocamentos.
PRODETEC - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico – o regulamento de assistência
estudantil não prevê pagamento a alunos de pós-graduação. Se forem recursos do Pnaes (Plano Nacional
de Assistência Estudantil) o regulamento não prevê pagamento, mas se a fonte for outra poderá ser pago.
Valores diárias de alunos – R$ 60,00 para o interior e R$ 80,00 para a capital e outros estados, estes
valores deverão ser revistos quando a viagem for em veículo oficial, para redução do valor.
Para recursos da assistência estudantil será importante verificar a prioridade, tendo em vista a redução dos
recursos recebidos, será realizada reunião com pró-reitores, priorizando o vulnerável, em detrimento dos
eventos que saem muito caros, com passagens aéreas, e outros similares.
3.11. Execução Orçamentária 2016 e Encerramento do Exercício 2016.
Para a execução, o prazo foi até 10/11/2016, que inicialmente era a data final desta execução, e
posteriormente foi prorrogado, mas o IFRO já estava com tudo finalizado. Foi apresentada a Planilha com
a execução financeira e orçamentária de cada campus. Todos os campi executaram com êxito todos os
recursos disponíveis, não deixando créditos disponíveis na conta, a serem devolvidos. Apesar do
contingenciamento de 50%, foi possível executar 71% do crédito de investimento, só não foi executado
mais, por falta de limite.
O Prof. Uberlando negociou na SPO/MEC - Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, em Brasília, que
confirmou liberação de créditos TED e TED do e-Tec, com este último, poderá ser finalizado a execução
de custeio, com o envio do que falta aos campi. Aguardamos a liberação de R$ 1.700.000,00 (um milhão e
setecentos mil Reais).
Notícia boa do Forplan - Fórum de Planejamento e Administração do MEC, o IFRO aguarda se consumar
outra liberação, prazo de empenho ate 25/11/2016, solicita-se que todos os campi estejam preparados, com
processos prontos, para que se surgir o recurso, esteja tudo já preparado para aproveitar a oportunidade e
executar num curto espaço de tempo. Pois não haverá tempo para ainda realizar os tramites, como aderir a
ata, e outros, tudo deverá estar pronto.
As planilhas devem ser detalhadas nos itens de equipamentos para usar, observando as prioridades. Todos
os campi devem ter a relação de demandas prontas, se o recurso surgir as necessidades poderão ser
atendidas. Não haverá recurso para 100% de atendimento, por isso temos que estar preparados para
atender o máximo possível, para que não haja devolução de recursos de forma alguma. Se for possível
enxugar 10%, poderá ser investido em outra coisa, outra ação que não estava prevista. Ou até mesmo
repassar a outra unidade que precise mais naquele momento. É preciso explicar aos professores, alunos e
servidores que é imprescindível o planejamento, todos devem ter consciência disso, para não parecer que
não se deseja atender às demandas. Conscientizar que os recursos não são infinitos, são limitados, às vezes
não foi planejado e por isso não foi possível atender.
Foi solicitado à Pró-reitoria de Extensão que repasse aos campi orientações quanto a visitas técnicas, para
que já esteja prevista no plano do professor.
A Prof. Fabíola ressaltou que as visitas técnicas podem ser melhor aproveitadas, se forem
multidisciplinares. Verificar a possibilidade de visitas em localidades mais próximas, não desmerecendo
aquela que está longe, mas avaliar se pode ter outra visita mais próxima, com resultados pedagógicos
cumprindo os mesmos objetivos, a fim de otimizar tempo e recursos. Ela grifou que a realização de visita
técnica está ligada ao ensino, não tem por objetivo realizar contatos. É preciso conversar com os
professores sobre visitas técnicas e mostrar o orçamento. Os DGs julgam o mérito da visita, se a visita não
puder ser feita apenas por falta de recursos, sempre é possível consultar a reitoria para verificar a
disponibilidade em atender com recursos.
Obras – Para as obras do Campus Jaru está tudo acertado, foi simples de resolver a questão de energia.
Todas as demais obras a quantidade de aditivos é grande, encarecendo o custo das obras. É preciso
realizar um levantamento de todas as obras, estudar para diminuir os conflitos com obras.
Para 2017 o IFRO conseguirá recursos provenientes de algumas emendas parlamentares individuais, o que
é bem positivo.
Também se busca conseguir recursos com Taxas de bancadas, ou pelo menos parte delas. O governo diz
que investimento não é prioridade, neste momento de recessão econômica. Este ano de 2016,
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surpreendentemente, foi positivo, com 100% dos recursos de custeio, que não era o cenário imaginado no
começo do ano. Se o IFRO conseguir recursos dessas emedas, já será melhor para administrar.
A obra do Campus Cacoal era prioridade número 1 do ano, contudo, foram cancelados vários empenhos,
outras questões emergiram e agora é uma questão jurídica, há que aguardar.
A Sr.ª Jessica informou todos os Deplads sobre os valores, alguns campi compreenderam e reduziram
10%, outros precisavam mais que isso e não foi possível a redução, até para pagamento de Assistência
Estudantil tem campus precisando de recursos, e o TED que virá não será nesta fonte e não será possível
alterar.
QDD – Quadro de Detalhamento de Despesas real e QDD ideal com todas as necessidades dos campi. Na
ação 20 RL, o DG vai definir o que será custeio e o que vai para investimento.
O Campus Calama terá 600 alunos a mais, em 2017, precisará mais valores na Assistência Estudantil. O
centro esportivo, o campus não conseguiu finalizar o projeto e empenhar. O Curso de Engenharia de
Automação precisará da aquisição de equipamentos.
Com tudo considerado, 2017 será um ano desafiador para a Proad e Deplads, as equipes devem estar
muito bem preparadas, incluindo as equipes novas dos campi Jaru e Guajará-Mirim.
3.12. Discursões sobre mobilização de movimento estudantil e greve de servidores no IFRO.
Ocupações - O Conif se reuniu com AGU – Advocacia Geral da União para dialogar sobre as ocupações
de alguns campi de Institutos Federais. A decisão foi a de não solicitar reintegração de posse na justiça,
acreditando na negociação, para não paralisar as aulas, mas infelizmente não deu certo, devido à greve. A
votação no senado da PEC – Proposta de Emenda Constitucional será dia 13/12/2016.
Greve - A decisão no STF – Supremo Tribula Federal foi de corte de ponto dos grevistas, mas abre brecha
para negociação para compensação das aulas. Antes de decidir por contar ponto, é preciso verificar outras
situações. Tendo em vista que os pontos são de controle dos campi. A assinatura do Ponto dos grevistas
deve ser pelo sindicato. Os servidores que não sindicalizados são de responsabilidade da gestão, passível
de falta se não for assinado.
O Prof. Marcos relatou que dialogou com alunos que queriam ocupar o Campus Calama, conscientizandoos que deverá ser designado dentre os ocupantes, um responsável por todo o instituto, durante a ocupação,
sendo este também responsável pelos alunos menores, que são muitos. Os alunos de quarto ano, que
pretendem se formar a tempo, não desejam a paralisação. Foi feita essa instrução política, em parceria
com os alunos.
Quanto à greve no Calama, a maioria dos servidores não desejou aderir.
O Prof. Osvino ressaltou a importância em defender o direito de ir e vir de todos. Alerta aos colegas não
sindicalizados, se der problema futuramente, e a justiça quiser cortar os salários, esses servidores não
filiados não tem direito a representação jurídica do sindicato. Poucos votam a favor e são devidamente
sindicalizados.
Nos demais campi, muitos servidores não querem a greve, e outros querem aguardar mais informações.
O IFMT não cortou o ponto, o reitor optou por não cortar. O MP recomendou que cortasse sobre pena de
responsabilizar o gestor, a ação contra o reitor. É complicado, mas a decisão abriu uma brecha para deixar
aberta a negociação para reposição. O Prof. Uberlando recomendou aos DGs que tenham os termos
assinados com os grevistas, para resguardar os gestores, em demandas futuras.
Ascom –
Apresentou o relatório de publicações, com alto número de publicações sobre o IFRO, considerando o
resultado como positivo. A Sr.ª Janaína colocou a Ascom à disposição para melhorar a divulgação do
Instituto.
Ressaltou que desenvolver material para divulgação não se trata apenas de divulgação local, mas mostrar
o IFRO a nível nacional. Para isso a Ascom deve estar muito bem articulada com as CCOMs –
Coordenações de Comunicação nos campi, para realizar a comunicação rápida e mais efetiva.
Se houver uma oportunidade boa na mídia, para divulgar alguma notícia do Instituto, o setor há de ser
rápido, em aproveitá-la. Sugere que informações a serem divulgadas na mídia sejam passadas à Ascom
primeiramente, para conhecimento.
Os eventos e avisos serão editados pelos campi. A Ascom funciona hoje como uma editoria chefe, em que
os campi enviam as matérias, a Ascom edita e publica, só não o faz caso não seja de interesse
institucional.
A partir de 16/12 um servidor será responsável pela edição nos campi, com senha controlada, prevendo a
segurança da informação que será publicada no site institucional.
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Boletim de serviço - todas as portarias, editais, diárias, de todo o mês serão publicados, para disponibilizar
à comunidade.
Face Book - tem muita receptividade pela comunidade e precisa ser alimentada com mais frequência, com
avisos importantes, a informação chegando rápido ao público. Inicialmente, a Ascom continuará
alimentando até que os campi tenham um jornalista ou comunicador capaz de gerar e manter a página do
campus atualizada.
Nada mais havendo a ser tratado, o Prof. Uberlando agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e
eu Flávia Cristina do Nascimento Anziliero, Secretária Executiva, lavrei a presente ata.
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