MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA
COLÉGIO DE DIRIGENTES
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFRO
Data
04/03/2016
Horário
08h30min às 18h00
Local
Campus Calama

Conselheiros
Titulares
presentes
Reunião:

1. Uberlando Tiburtino Leite
2. Maria Fabíola Moraes da Assumpção
Santos
3. Gilmar Alves Lima Júnior
4. Maria Goreth Araújo Reis
5. Dauster Souza Pereira
6. Gilberto Paulino da Silva
7. Arijoan Cavalcante dos Santos
8. Davys Sleman de Negreiros
9. Marcos Aparecido Atiles Mateus
à 10. Aremilson Elias de Oliveira
11. Vagner Schoaba
12. Leonardo Jose Pacheco Pires
13. Gilberto Laske
14. Fernando Antônio Rebouças Sampaio
15. Larissa Ferraz Bêdor Jardim
16. Débora Gonçalves Lima
17. Fábio Mamoré Conde

Presidente
Proen
Representante da Propesp
Representante da Proex
Representante da Prodin
Representante da Prodin
Representante da Proplad
Diretor-Geral Campus Cacoal
Diretor-Geral Campus Calama
Diretor-Geral Campus Vilhena
Diretor-Geral Campus Guajará-Mirim
Diretor-Geral Campus Ariquemes
Diretor-Geral Campus Zona Norte
Diretor-Geral Campus Ji-Paraná
Diretor-Geral Campus Colorado do
Oeste
Diretora de Gestão de Pessoas - DGP
Diretora de Gestão de Tecnologia e
Informação - DGTI

Pauta:
1. Abertura da reunião pelo Presidente do Conselho;
2. Informes do Reitor:
 O Conif - Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica solicitou a indicação de um servidor para participar de seminário sobre politicas EJAeducação de jovens e adultos, que será de 25 a 27 de abril, com despesas pagas. O Campus Colorado do
Oeste, considerando o perfil solicitado, indicou a Prof. Miriam Aparecida Orloski de Castro Pereira.
 A Comissão avaliadora do MEC – Ministério de Educação avaliou o Curso de Graduação Tecnólogo
em Gestão Pública, do Campus Zona Norte com nota 4 e avaliou o Curso Licenciatura de Biologia, do
Campus Ariquemes foi aprovado, mas a nota não foi divulgada até o momento.
O Prof. Vagner Schoaba é avaliador do MEC e colaborou com o Campus Ariquemes nos preparativos
para receber a comissão avaliadora, resultando em uma ação positiva. O Campus Calama tem 2 servidores
que também são avaliadores do MEC, o Prof. Carlos Augusto Bauer Aquino e o Prof. Carlos. Tendo em
vista preparar os cursos que serão avaliados da melhor maneira possível com a colaboração desses
servidores avaliadores, pode-se instaurar uma comissão permanente do IFRO.
O Campus Vilhena receberá a visita da Comissão do MEC 28 e 29 de março para avaliar a Licenciatura
em Matemática.
 RSC – Reconhecimento de Saberes e Competências. Os processos de avaliação deverão ganhar
celeridade com a nova configuração da comissão avaliadora, para 3 avaliadores. Verificou-se também,
que é preciso dar maior transparência nas avaliações. Solicitou aos diretores-gerais para divulgar aos
servidores.
 Os códigos de vagas para TAE (Técnico-administrativos em Educação) do IFRO estão no limite, mas
para docentes há muitos códigos que foram disponibilizados, e se o IFRO não utilizá-los em breve, a
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Setec (Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica) poderá recolher esses códigos para redistribuir
aos Institutos que precisam de códigos para contratar mais professores. Contratar professores para
ministrar cursos FICs (Formação Inicial e Continuada) seria uma opção para utilização dos códigos, desde
que haja a demanda no campus, e corroborando também ao atendimento de demanda de oferta de cursos
FIC, em que a extensão que faz parte da missão do IFRO, aumentando o número de alunos e otimizando a
utilização das estruturas dos campi.
O público alvo da extensão tem muito espaço para expandir podendo acrescentar 15% ou 200 matriculas
por unidade.
 Nova lei que favorece os projetos de pesquisa e extensão e flexibiliza a utilização dos recursos para
bolsas aos docentes, a limitação é que não deu opção de conceder bolsa a TAE. A opção para que TAE
receba bolsa seria utilizar uma fundação para o repasse através de taxas de bancadas.
 e- TEC Idiomas iniciará as aulas após dia 14/03, o apoio dos Diretores-Gerais é solicitado para essa
ação, que visa ampliar o domínio de idiomas, apoio também aos polos e se for observado qualquer
dificuldade, endereçar para resolução.
O Senhor Gilberto ressalta que é importante que os cursos FICs sejam aprovados através de Resolução
para garantir a legalidade do certificado.
O Prof. Uberlando esclareceu que a Setec/MEC está negociando como os cursos FICs serão considerados
para o orçamento.
Ele destacou um ponto a ser trabalhado quanto à estrutura de CRA (Coordenação de Registros
Acadêmicos) e extensão para os procedimentos de cursos FIC.
 PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - o governo instituiu uma comissão
para avaliar o PIBID, e a eficácia desse programa. A depender dos resultados obtidos talvez haja o
cancelamento do pagamento dessas bolsas. O Professor Fernando reportou que no Campus Ji-Paraná os
resultados são ótimos, quase não há evasão dos bolsistas, ainda que as licenciaturas costumem ter elevado
número de evasão. Também é importante o acompanhamento dos egressos e inserção dele no mercado de
trabalho. O Professor Uberlando solicitou aos diretores-gerais que deem uma atenção especial a esse
programa, e consulta os colegiados e coordenação de cursos para verificar se as coordenações de PIBID
estão efetivas e se serão mantidas as mesmas indicações, a fim de melhorar essa atividade.
No Campus Calama será disponibilizado um espaço para o PIBID.
O PIBID estará na estrutura da Proen, por se tratar de um incentivo à docência.
Professor Gilmar deverá aguarda a portaria da Capes para incluir o Campus Cacoal.
 CGU – A Controladoria Geral da União, dentre as auditorias realizadas em 2015, inspecionou as
atividades docentes nos Campi Calama e Colorado do Oeste. Avaliou a distribuição de carga horaria e
constatou alguns docentes contratados para 40 horas com carga horária muito baixa (8 horas), esses
docentes não estavam inseridos em pesquisa ou extensão. A CGU constatou ainda, que o IFRO não tem
mecanismos de controle das atividades docentes e enviou relatório à Setec e aos IFs alertando sobre a
possibilidade de retirar aposentadoria especial, por estarem cumprindo carga horaria mínima, não
desenvolverem atividades de pesquisa e extensão, não fariam jus à aposentadoria especial. Havia portarias
nomeando docentes para pesquisa ou extensão, mas não havia nenhum projeto cadastrado, de realização
de atividades e de que forma ocorria. Para as auditorias de 2016, provavelmente a CGU será mais exigente
que as auditorias de 2015, o Professor Uberlando solicitou aos pró-reitores, e diretores-gerais que
mantenham as atividades registradas, folhas de ponto, independentemente de sistema de registro, temos
que comprovar que o docente está vindo à instituição.
Os professores da instituição estão contratados para dar as aulas de acordo com a demanda da instituição,
incluindo cursos FIC, independentemente do recebimento de bolsas, como os cursos Pronatec, por
exemplo. Como o relatório de auditoria foi enviado ao MEC, a cobrança será forte pela CGU e MEC.
A orientação da Proex é para que todos registrem os projetos e as atividades para terem direito a
certificação, é preciso prévio registro.
O Professsor Uberlando solicitou que o Senhor Fábio e Senhora Goreth proponham, juntos, um sistema
que seja possível acompanhar essas atividades, visto que é difícil alterar o SIGA.
Sobre a emissão de portarias retroativas de projetos, após o projeto pronto e apresentado, os gestores
podem ser responsabilizados, pois a solicitação de emissão de portaria deve ser prévia ao projeto. Há o
PIT e o RIT para registro das atividades, não depende de sistema eletrônico de registro.
O Professor Gilmar ressaltou que a CGU indagou aos servidores se havia acompanhamento, foi em loco
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verificar se havia algum registro. CGU cobra que o IFRO seja profissionalizado na pesquisa para entregar
um produto melhor à sociedade. Esse é um dos objetivos da Propesp para 2016.
 No Campus Colorado do Oeste há uma parceria com o Sicoob - Sistema de Cooperativas de Crédito
do Brasil para transferência de embriões bovinos, as atividades já iniciaram, são 30 famílias escolhidas
por critérios de vulnerabilidade socioeconômica. A contrapartida do IFRO é oferecer curso FIC de
capacitação dessas famílias rurais.
 Foi constatada a obrigatoriedade de o IFRO oferecer capacitação aos docentes antes do término do
estágio probatório. É preciso levantar os dados de demanda e ofertar as capacitações.
Quanto às avaliações do pessoal da equipe é importante que ao deixar o cargo de chefia, o servidor faça a
avaliação da equipe, para que o novo gestor não tenha avaliar a equipe no que tange a período anterior,
para que não haja atrasos na emissão de portarias de estabilidade por falta de avaliações.
Aos diretores-gerais foi proposto reunir as comissões e verificar se há processos parados, sem avaliação.
A sugestão é designar uma força tarde das comissões, para fazer as avalições que estão pendentes.
Sugeriu-se também à comissão faze r uma agenda google para acompanhar o vencimento das avalições e
evolução dos trabalhos. A DGP gostaria de reunir com as comissões para analisar e orientar, mas com
toda a demanda de concursos não será possível, por enquanto.
O Senhor Fábio, que faz parte da comissão de avalição de estágio probatório, já cadastrou no Redmine
para melhorar o acompanhamento e o apresentou no sistema. O redmine é aberto a todos, sem senha,
todos podem acessar para verificar as avaliações, e apenas os que possuem registro de senha poderão
lançar os dados.
 Convenio com Seduc - Secretaria de Estado da Educação de Rondônia serão 176 polos, mas não no
formato dos 25 que o IFRO já possui, a Seduc chamou de mediação tecnológica, trata-se de uma proposta
inicial com o interesse para expandir para todas as escolas do estado. Em contrapartida, toda a estrutura da
Seduc e o repasse de 18 milhões para despesas de gravação, entre outros. IFRO em contrapartida
oferecerá os cursos na modalidade EaD, concomitante, iniciará o curso de cooperativismo, além de
informática e Técnico em Segurança do Trabalho. O Ministério Público cobra oferta de cursos
profissionalizantes da Seduc, que realizou concurso, mas não apareceram candidatos. O Convênio foi
firmado até 2018 e trará uma grande demanda de trabalho, especialmente ao Campus Porto Velho Zona
Norte.
INFORMES – Campus Ji-Paraná
 A formatura do Profuncionário, com colação de grau ocorrerá dia 17/03. Foi solicitado ao Campus
Calama o empréstimo de 150 becas. O Campus Ji-Paraná já realizou empenho, mas a empresa ainda não
entregou.
 Carteirinha estudantil, em reunião com o Grêmio Estudantil constatou-se que a carteirinha emitida
por grêmio terá validade. Uma empresa ofereceu máquina de reprografia paga pelo grêmio e o excedente
cobraria um valor dos alunos, o procurador será consultado para analisar essa possibilidade.
 EIFRO - Encontro de informática que ocorrerá 01 e 02/09/2016, no Campus Ji-Paraná. A
programação contará com a presença do Prof. Neri Neitzke, maior autor de vídeo aulas do mundo, com
6.400 vídeos. Uma comissão foi instituída no Campus para organizar o evento. Foi solicitado um
levantamento de demandas que o Campus irá precisar para o evento, juntamente com a Proex.
 Redistribuição – A DGP orientou que a instituição interessada em receber o servidor é quem deverá
formalizar o pedido, é a instituição que recebe que deverá demostrar o interesse da administração. O
gestor deverá verificar se há concurso aberto para nomear outro servidor para o mesmo cargo, ou se a
unidade ficará com este cargo vago até próximo concurso, a fim de causar o menor impacto possível nas
atividades quando portaria de redistribuição for emitida.
 Pós-graduação para docentes, o IFRO tem uma política aprovada para proporcionar essa capacitação,
mas no que tange aos ocupantes de cargos ou funções há que se verificar se há compatibilidade de
horários, visto que o servidor poderá se ausentar por vários dias.
 A Campanha da Apae - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais visa a arrecadação de
alimentos, trata-se de uma ação familiar para auxiliar essa instituição que está passando por dificuldades.
A Apae fará uma apresentação musical, apresentará os alunos da Apae, será um momento de
confraternização do comunidade.
 1 ano de gestão do Campus Ji-Paraná, dia 17/03/2016 será realizada reunião com servidores.
 Exposição na Casa da Cultura Ivan Marrocos, em Porto Velho, de 04 a 18/03, uma realização do
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Depex (Departamento de Extensão) do Campus Ji-paraná. O projeto "Exposição Itinerante: O papel da
Imprensa na Formação de Rondônia: do Eldorado à Colonização na Selva (1981-1985)". Realização
NIMPI - Núcleo Informatizado de Memória e Pesquisa do IFRO.
INFORMES – Campus Guajrá-Mirim
 Oferta de subsequente em informática será a terceira turma, o processo seletivo se dá sempre em
junho.
 Área da saúde, o Campus ofertará o curso técnico em enfermagem, está aferindo junto ao Coren/RO Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia as medidas necessárias para ofertar o curso. Um
biomédico foi nomeado para o campus, em breve um enfermeiro será nomeado. Falta o professor de
física, 2 passaram no concurso de demanda do Campus Calama, se não for possível o aproveitamento
será preciso incluir o pedido em novo concurso.
 Curso de espanhol - Ha grande demanda para curso presencial de órgãos públicos que exercem
atividades na fronteira, o levantamento demostrou a demanda de 250 servidores.
 Língua Portuguesa – Há a demanda de aperfeiçoamento para 12 alunos indígenas.
INFORMES – Campus Porto Velho Zona Norte
 Flexibilização de horário de trabalho dos servidores TAEs – será realizada uma reunião para
dialogar algumas situações sobre esse tema no Campus Zona Norte.
 Capacitação – o campus quer esclarecer dúvida quanto a possibilidade do oferecimento de mestrado
como capacitação, solicitação de parecer jurídico será encaminhado à procuradoria. A Senhora Débora
esclarece que stricto sensu é outra ação com outra previsão em lei, diferentemente, a capacitação não daria
direito ao afastamento das atividades. Deve ser analisadas a Lei dos servidores, nº 8.112, Art. 96 A e a
Resolução de Política de afastamento do IFRO.
INFORMES - Campus Colorado do Oeste
 Grêmio Estudantil – No Campus Colorado do Oeste a pareceria entre o grêmio e o centro acadêmico
tem sido positiva. O Grêmio foi convidado a participar das reuniões com os gestores, e como resultado
eles estão ajuntando de várias formas, com preocupação com o orçamento, economizar energia, limpeza
do campus, entre outros.
 Acessibilidade – O Ministério Público está exigindo esta questão, que é o maior desfio do campus, as
obras, a Proad e a engenharia estão tratando desse assunto.
 Carteirinha Estudantil – O equipamento de impressão das carteirinhas já está em funcionamento no
campus, incluindo para os alunos de especialização na modalidade EaD.
 Permuta de área – Há uma proposta de troca de uma área rural por outra, mais perto do campus, os
alunos podem ir a pé, foi solicitado à Emater levantamento da área, economicamente não haverá
prejuízos, o manejo na área que o campus possui é muito difícil, de difícil acesso, nas chuvas só se chega
de moto, nem ônibus nem micro conseguem passar, dificultando os devidos cuidados.
 Doação de animais - O Campus Cacoal solicitou a doação de alguns animais, os trâmites estão sendo
providenciados.
INFORMES - Campus Ariquemes
 Obras do refeitório e dormitórios – As obras estão com um bom andamento.
 Curso de Agronomia - Será ofertado pelo campus no próximo ano (2017).
 Campanha contra a Zica– Esta ação contra o mosquito Aedes Aegipty não foi possível até a presente
data, devido à chuva forte, acontecerá em breve.
 Curso Técnico em Aquicultura – será ofertado de forma subsequente, noturno, com aulas práticas
aos sábados. A procura por este curso superou a expectativa.
 Simulado – O Campus aplicará prova simulado de 2 dias, envolvendo a base comum e a parte técnica,
se o projeto for exitoso poderia se torar um projeto institucional.
 Agradecimento – Aos que deram apoio ao Campus Ariquemes durante a visita da Comissão
Avaliadora do MEC para a Licenciatura de Biologia.
INFORMES – Campus Vilhena
 O ano letivo do Campus Vilhena está previsto para iniciar em 18/04/2016 e encerrar em fevereiro de
2017;
 Curso de Arquitetura e Urbanismo - Foi instaurada uma Comissão para realizar um levantamento de
demanda para oferta do curso, que deverá ser ofertado em período integral;
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 O Curso Superior de Tecnologia em ADS - Análise e Desenvolvimento de Sistema – Foi bem
procurado, com 314 inscrições. Ajustes foram realizados nos laboratórios de informática para alocar 40
computadores, o laboratório dispõe de 25. O Campus busca adquirir os computadores para completar o
laboratório.
 Almoxarifado - A Comissão de Patrimônio realiza levantamento de equipamentos sem utilização
como data show, slides, que foram doados pelo MEC há algum tempo para que seja dada destinação
adequada ou doados.
 O Curso Licenciatura em Matemática - Será o próximo a ser avaliado pela Comissão Avaliadora do
MEC.
 Capacitação - Os TAEs solicitam mais oportunidades de pós- graduação. E os docentes pediram mais
Cursos REAMEC - Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática.
 Flexibilização dos TAEs - atritos entre os servidores esta difícil ele tenta negociar entre os setores.
 Campanha contra a Zica – Neste dia, 04/03/2016, o campus realiza um Pit Stop para conscientização
de maneira de eliminar o mosquito causador da Zica, dengue, febre Chikungunya em parceria com
Secretaria de Saúde, na avenida principal de Vilhena.
 Obras no refeitório – foram necessários aditivos ao contrato, a parte da cobertura também está
apresentando problemas, precisará de aditivos para término da obra..
INFORMES – Campus Cacoal
 Obras do refeitório - Estão em bom andamento, possivelmente na próxima semana seja liberado.
Davys agradeceu presença do reitor na colação de grau.
 Campanha contra a Zica – O Campus realiza uma gincana semanal, toda sexta-feira, fotos são tiradas
dos locais detectados com foco, até nas casas, haverá premiação de rodada na pizzaria que colabora como
patrocinadora da gincana.
 Câmera setorial de café – O IFRO tem duas cadeiras nesta Câmera uma e Cacoal e outra em
Ariquemes. Solicitaram mais um representante, talvez em Porto Velho.
 Cursos FIC - Na área de agroindústria com as mulheres da tribo Suruí. E dois cursos novos de
informática e de agronegócios.
Na cidade de Cacoal, o Curso de informática do IFRO foi entendido como concorrência pelas escolas
locais particulares que oferecem este curso, elas estão realizando concursos para oferecimento de bolsas,
entre outros.
 Colação de grau – Foi bonita a cerimônia realizada e agradecimento à presença do reitor.
INFORMES – Campus Calama
 Colação de grau – Foi bonita a colação, realizada 27/02/2016, no sábado anterior, no auditório da
ULBRA – Universidade Luterana do Brasil porque o auditório do campus seria pequeno para comportar o
número de pessoas.
 Cursos FIC - O campus está preocupado em aumentar a oferta de cursos FIC, para otimizar a
utilização da estrutura , de docentes e aumentar o número de alunos.
 Pós-Graduação em PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – as aulas já iniciaram no campus.
 Pós-graduação em Automação Industrial - O Campus tem interesse em ofertar este curso e já está
realizando as providências necessárias.
 Campanha contra a Zica – Evento bonito realizado em parceria com a reitoria e campus, envolveu a
comunidade, limpeza do campus, Pit Stop.
 Ano letivo - Encerramento hoje, 04/03/2016. Novo período letivo iniciará dia 21/03/2016.
 Inauguração do Campus Calama – Para a inauguração definitiva do campus, as ações necessárias
estão sendo verificadas.
 Plano Diretor – Está sendo instalado o plano diretor para o planejamento dos próximos 10 anos do
campus.
 Regimento interno – O Campus está participando da discussão do regimento e da consulta pública.
Pauta - Aprovada a Ata da 30ª Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes.
 COPEX - Comissão Permanente de Exames
O concurso público foi devidamente encerrado e homologado, em breve os servidores entrarão em
exercício, alguns já entraram.
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Processo seletivo – Os processos já foram finalizados, aguarda-se o início das aulas, com a possibilidade
de a algumas chamadas pelo Sisu - Sistema de Seleção Unificada do MEC. Serão iniciados os trabalhos
para o Processo Seletivo 2016-2.
Sisu - Dificuldade para completar as vagas oferecidas por este sistema. A opção seria ofertar 50% das
vagas pelo Sisu e 50% pelo Processo Seletivo do IFRO, com lançamento de notas do ensino médio ou
realização de vestibular, seria mais eficiente para preencher as vagas de 2016.2 (segundo semestre). Como
já foi feito anteriormente pelo Campus Colorado do Oeste, 50% das vagas não preenchidas pelo Sisu
poderão ser preenchidas pelo processo seletivo ou Sisu até o preenchimento total.
Proposta para Segundo Semestre – Após deliberação das propostas, o Colégio votou pelas seguintes
medidas:
Curso de Agronomia, Campus Colorado do Oeste será realizado prova de vestibular para que a
experiência seja avaliada para o Processo seletivo 2017. Haja vista a importância de aperfeiçoar o
processo seletivo do IFRO, para a melhor eficiência de preenchimento das vagas. O Campus Colorado do
Oeste ficará a frente da organização desse vestibular e a DGTI realizará o apoio técnico necessário.
Curso ADS – Para os 3 campi que ofertarão esse curso, a avalição será por lançamento de notas no
sistema. O Professor Aremilson sugeriu para ADS, a inclusão de outras disciplinas que são exigidas no
vestibular.
Para os cursos técnicos este processo de avaliação por notas está sendo positivo, e bem aceito pelos campi.
O ideal seria a padronização dos editais, para simplificar para o aluno que tenha interesse em vários
editais e não gere confusão no entendimento do método.
O novo modelo que o MPF – Ministério Público Federal apresentou privilegia a política de cotas, que
oportuniza o ingresso ao público considerado em vulnerabilidade.
Licenciatura em Química – Campus Ji-Paraná também será por lançamento das notas no sistema.
Divulgação do IFRO - A COPEX solicitou à Ascom – Assessoria de Comunicação do IFRO apoio na
divulgação, para que seja realizada anteriormente ao processo seletivo, especialmente no interior do
estado e em Porto Velho alguns bairros precisam de maior divulgação.
Solicitação de apoio de divulgação para a oferta do Curso de Agronomia, Campus Ariquemes para 2017,
especialmente para atender a demanda de vários municípios da região em que este curso não é ofertado
por instituição pública.
As CRAs – Coordenação de Registro Acadêmico dos campi elaboraram lista de espera, que foi bastante
trabalhoso, mas facilitará quando houver a vaga, pois a própria CRA poderá realizar a chamada do
candidato, dando mais celeridade e eficiência ao processo.
PROEN
Pactuação de cursos – Para oferta 2016.2, o PPC (Projeto Pedagógico do Curso) deverá chegar a Proen
até 02/04/2016 para que haja tempo hábil para as devidas aprovações. O Professor Uberlando ressalta a
importância em observar o cumprimento dos prazos de envio de PPCs, pois há uma demanda de
aproximadamente 18 PPCs submetidos ao Consup que tiveram que ser aprovados ad referendum, ou não
poderiam ser ofertados no primeiro semestre de 2016.
A Professora Fabíola apresentou planilha com as previsões de ofertas de cursos para 2016.2. e extinção de
cursos. Esclareceu o procedimento em que se abre um processo para solicitar extinção do curso no Consup
e posteriormente no MEC.
O Campus Colorado do Oeste - 2016.2 ofertará Graduação Curso de Agronomia e Técnico em
Alimentos . Propõe a extinção d e Graduação Curso de Laticínios.
O Campus Guajará-Mirim – ofertará 2016.2 Curso Técnico em Suporte em Informática.
O Campus Porto Velho Zona Norte – ofertará 2016.2 Curso Técnico em Cooperativismo, Redes de
Computadores.
Para 2017, o Campus Guajará-Mirim ofertará Graduação em Biotecnologia e Análise Clinica,
Licenciatura em Ciências. O Professor Uberlando solicitou levantamento para contratação de docentes
necessários para esses cursos.
A Proen solicitou ao Campus Calama a reformulação dos cursos para que haja previsão de carga horaria
na modalidade EaD.
 Plano estratégico de permanência e êxito - A Setec cobrou a redução da evasão escolar, um índice
aceitável seria de até 10% de evasão, alguns cursos apresentam em media 60%. É preciso reverter esses
números. Uma das razões atribuídas foi a divulgação deficitária em que muitos alunos se inscrevem sem a
consciência clara de que se trata de cursos profissionalizantes. No decorrer do Primeiro ano, eles não se
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identificam e evadem.
Após aprovação do Plano no Cepex e Consup, será enviado ao MEC. É solicitada aos diretores-gerais a
divulgação do Plano.
 O IFMT foi condenado pela justiça a devolver toda a cobrança que foi feita sobre alimentação dos
alunos desde 1997. Possivelmente, o Campus Colorado do Oeste, da mesma maneira será condenado a
devolver os valores aos ex-alunos.
PRODIN –
 Relatório de gestão – O Professor Uberlando solicitou aos diretores-gerais que observem os prazos de
envio, pois este relatório deverá ser enviado ao TCU – Tribunal de Contas da União.
A Prodin compilará as informações provenientes das Comissões dos Campi, que estão realizando este
trabalho de levantamento de informações desde o início de janeiro, com as orientações da Prodin para
preenchimento do relatório. Este ano trata-se de um relatório, que não se configura prestação de contas,
como o ano passado que foi um trabalho bem mais complexo. Este ano o relatório é bem mais enxuto,
mas foi elaborado no mesmo padrão. A data final para envio pelos campi é dia 10 de março, para que seja
submetido à aprovação do Consup. No ano anterior eram 13 capítulos, esse ano são 9 . A CGU e o TCU
reuniram alguns temas. O que inspira maior atenção é o Capítulo 4 - Planejamento Organizacional e
Orçamentário, essas informações estão disponíveis no âmbito da reitoria, as informações financeiras serão
extraídas do SIAFI, exceto por algumas informações sobre os contratos de gerenciamento dos campi. As
informações que virão dos campi são as ações de ensino, pesquisa e extensão, sobre as ações que foram
desenvolvidas e quantas pessoas elas atenderam. Todas as orientações estão disponíveis ao clicar no
capítulo, link para orientações, link para tabela, com as orientações do TCU.
Informações de biblioteca, bens móveis, carros, entre outros, que são informações de contratos de
gerenciamento dos campi, que não são de conhecimento da gestão de contratos da reitoria. Este ano o
SIAFI está ajudando mais com a padronização que foi realizada pela Setec. Já ajudou ano passado, este
ano esta ainda mais padronizada as informações.
 PDTI – o atual PDTI está vigente até o primeiro semestre de 2016. É preciso a divulgação para a
reelaboração, pra aquisição de computadores e equipamentos de informática. A procuradoria não emite
parecer favorável para compras sem previsão no PDTI. A proposta é que no mês de julho esteja pronto
para submissão ao Consup.
 SEI – Sistema Eletrônico de Informações há uma comissão que está fazendo estudo da ferramenta. Os
representantes do PDTI deverão realizar divulgação interna porque a implantação deste sistema terá
impacto para todos os servidores. Com o SEI, o trâmite de documentos será tudo por envio eletrônico
eliminado a tramitação de papel.
 SIGA - Às pessoas podem não estão a par das mudanças no sistema, ocasionado em erros de
lançamento de dados. A mudança constante de horário de professor, se a CAE não lançar os dados
corretos, ele não conseguirá lançar as atividades.
Quando houver substituição de servidor na CRA a CGTI deve ser acionada para capacitar o servidor que
vai atuar no Sistema. É importante que os servidores se empenhem em resolver as dificuldades ou
obstáculos na utilização do SIGA.
O Senhor Fábio enfatizou que o problema não está na ferramenta, está no processo. Ele vê que a
ferramenta é adequada.
A Proen esta pensando em realizar uma capacitação, com finalidade de sanar os muitos erros no
lançamento dos dados. Uma solução sugerida foi a capacitação.
 Regimentos internos - Estão disponíveis para consulta pública on line desde 25/02.
 I Seminário de Planejamento – O evento acontecerá dias 19 e 20 abril, no Campus Zona Norte.
Dentre os palestrantes estará o Diretor de Planejamento, Orçamento e do MPOG - Ministério de
Planejamento, Orçamento e Gestão e a Diretora de Gestão do Conhecimento Institucional da Prodin do
IFSC.
 Sistema Eletrônico de Votação – O sistema será utilizado na eleição de comissões e outras eleições
que o IFRO precisa realizar. O sistema está instalado, o primeiro teste será para eleição do Cepex –
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, se for aprovado garantirá votações nos polos EaD de forma
mais eficiente e econômica. O IFSC utilizou este sistema para eleição do Consup.
 PAT 2016 – Plano Anual de Trabalho - Na reitoria a adesão dos servidores foi massiva, quase todos os
setores já lançaram o planejamento no Redmine. A maioria dos campi ainda não lançou. O planejamento
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estará disponível no site, nossa missão e colocar essa informação no site para disponibilizar o controle
social.
Destacou-se que os planos de ação dos campi e sua importância para as previsões orçamentárias.
INFORMES – PROEX
 Edital de apoio à Práticas Empreendedoras: 15 projetos selecionados (no mínimo 01 por campus)
com apoio financeiro de taxa de bancada e pagamento de bolsas para alunos. Linhas de atuação:
a) inclusão social, geração de renda e oportunidades de trabalho;
b) tecnologias sociais;
c) transferência de tecnologias e inovação tecnológica.
 Edital de apoio a práticas esportivas e outro Edital de atividades artístico-culturais. Apoio
financeiro de Taxa de bancada e Auxílios financeiros aos alunos por meio do PROCID (custeado pelo
campus)
 O rateio de extensão até 74 mil para cada campus, a primeira parcela será liberado em breve, e o
restante após o envio do planejamento dos Depex 2016.
 Escola de conselho - A proposta é capacitar até 360 conselheiros tutelares e de direitos da criança e do
adolescente em 2016. Há 3 polos em funcionamento, será verificado com os Campi Ariquemes e Cacoal,
para criação de mais polos para facilitar o deslocamento e diminuir os custos. Serão formadas 5 turmas,
dividas nos seguintes polos:
Polos
Quant turmas
Quant alunos
Ariquemes
1
60
Cacoal
1
60
Ji-Paraná
1
60
Porto Velho
1
60
Vilhena
2
120
Total cursistas
360
 Estágio supervisionado - O Regulamento de Estágio está sendo reformulado por uma Comissão
composta por representantes da Reitoria e dos campi. Deverá conter a diferenciação/definição de Prática
Profissional (Res. 06/2012/CNE) e Estágio (Lei 11.788/2008).A carga horaria obrigatória deve estar
definida é prevista nos PPC. Já o estagio é carga horaria extra, normalmente opcional, deve haver o
planejamento previsto no PPC. A Proen será encarregada da pratica profissional enquanto o estagio será
liderado pela Proex.
As vagas de estágio não são suficientes para todos atender aos alunos. Poderia ocorrer a substituição pela
prática profissional, exceto para os cursos com validação de conselho, como CREA, que exige o estágio.
Mas os demais, como informática, finanças, não há exigência de conselhos, se for acrescentado a pratica
profissional poderá amenizar a situação, pois poderá ser conforme definido em lei, as atividades em
laboratórios, atividades na própria escola, entre outras. Precisará estar definida em nossos regulamentos, a
carga horaria, os ambientes que podem ser feitos. Essa discussão devera ser nos campi e os membros da
comissão deverão trazer uma opinião da comunidade, abstendo-se de opiniões individuais. O Professor
Uberlando enfatizou a importância de ampla divulgação nos campi, para que após aprovação do
regulamento, não haja setores que tenham ficado de fora do debate, ocasionando em alterações de um
documento que recentemente fora aprovado. Ressaltou importância de que os membros da comissão
compreendam em profundidade sobre a importância do estagio para a formação do aluno, não precisando
ser necessariamente, o coordenador de estágio que talvez seja muito eficiente para contatar empresas e
conseguir vagas para os alunos, mas poderá não ter esse conhecimento profundo para elaboração do
documento.
A dificuldade de preenchimento do relatório de estagio por parte dos alunos foi citada pelo colegiado, e
IFs que já não exigem mais este relatório foram citados como exemplo. Esse tema poderá ser debatido
por essa comissão.
 Curricularização da extensão - e obrigatório por lei assegurar 10 % da carga horaria para a extensão,
é tema que está na pauta do encontro de ensino, pesquisa e extensão. Para ser feito gradativamente,
começando pela graduação. Nos cursos técnicos a pratica profissional ou o estágio já contemplaria a
extensão.
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As pró-reitorias devem discutir como seria efetivamente a integração para execução da carga horária
prevista no PPC.
 Empresas Juniores e Incubadoras - O Senhor Jairo Tschurtschenthaler Costa, da Proex, fez uma
apresentação sobre empresas juniores e incubadoras, expondo as características e diferenças entre elas.
Consta-se o perfil das Incubadoras é o mais adequado ao Instituto.
Segundo a Lei da Inovação (Art. 2º, inciso III-A, da Lei nº 10.973) Incubadora de Empresa é:
“organização ou estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao
empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com objetivo de facilitar a criação e
desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à
inovação”.
Suas características são: atua com empresas de verdade, que podem ou não usar o espaço do instituto para
funcionar; empresas podem ser de alunos, egressos ou da sociedade civil, a critério da instituição de
ensino; as incubadoras pagam impostos, gerando receita para estados, municípios e união; criadas desde
1997, o Brasil tem 384 incubadoras em operação, que abrigam 2.640 empresas, gerando 16.394 postos de
trabalho (MCIT, 2012); trabalha exclusivamente com inovação; oferece suporte para os empreendedores
possam desenvolver novas ideias; podem ser residentes ou não residentes; a estrutura organizacional por
conta da empresa incubada; o IFRO não responde solidariamente trabalhista, penal e civil; não concorre
com o mercado de trabalho, na verdade fomenta o mercado.
Em contato com a Anprotec – Associação Brasileira de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas
foi acordado a oferta de curso in company para um grupo formado por 2 servidores de cada campus, que
demonstraram perfis mais aproximados possíveis ao empreendedorismo, indicados pelos diretoresgerais.
Após participarem da capacitação e da implantação desta primeira incubadora, em abril, cada servidor que
participou levará os conhecimentos aos seus campi para a implantação de incubadora no campus. Não
existe no estado de Rondônia nenhuma empresa incubada, a do IFRO será a primeira.
O regimento interno será baseado no do IFCE, que já está implantado desde 1998. Um dos campi será
escolhido para modelo piloto da incubadora.
A proposta é: implantar o modelo de gestão CERNE no processo de incubação no IFRO; Implantar uma
incubadora Piloto (Edital de seleção), e após 6 meses implantar nos demais campi; Tempo previsto para
Projeto Piloto: 6 meses; Implantar incubadoras no formato Não residentes; Capacitar os agentes de
incubação para atuar junto aos campi com a metodologia do Centro de Referência para Apoio a Novos
Empreendedores – CERNE.
Poderá ser incubado:
1. Projetos de Cooperativa Sociais voltadas para comunidades em situação de vulnerabilidade;
2. “start-up”- empresas “recém-nascidas” e com grande potencial de crescimento muito rápido, em 2 ou
3 dias, já tem um produto pronto para comercializar, geralmente software, o IFRO está estudando as
possibilidades de eventos envolvendo alunos , instituição e empresários;
3. “spin-off”- empresa que nasceu a partir de um grupo de pesquisa acadêmica ou industrial,
normalmente com o objetivo de explorar um novo produto ou serviço de alta tecnologia. Esta modalidade
envolverá os alunos do instituto.
O objetivo do projeto piloto deverá ser bem genérico, pois servirá para difundir o conhecimento dos
membros para os campi.
Os Campi que apresentaram proposta implantação: Guajará-Mirim – Inovações Tecnológicas em
Biotecnologia; Porto Velho Zona Norte – Consultoria nas áreas de Gestão, Finanças e Tecnologia da
Informação; Colorado do Oeste – Agroambientais, Agricultura Familiar, Agronegócio e Gestão
Ambiental; Vilhena – Automação Rural e Comercial, Desenvolvimento de Sistemas e Eletromecânica.
Em Ji-Paraná já tem uma empresa júnior, o incentivo agora é para a implantação da incubadora, porque é
menos custosa. O prazo para entrega das propostas é até 29/02/2016.
O Professor Gilmar solicitou discussão maior com participação de todos os gestores, inclusive os próreitores por se tratar de um projeto muito interessante, e ele como pró-reitor gostaria de participar e
acredita que a Propesp terá muito a contribuir. A proposta de capacitação in company tem este objetivo, de
atingir maior número de servidores.
 I Desafio Tecnológico dos IFs – O IFRO foi indicado para sediar evento pela Setec. O Projeto
proposto por um grupo de informática, composto por vários Institutos, incluindo o IFRO (Porto Velho
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Calama). Com a finalidade de tornar os Institutos Federais campeões nas maiores competições nacionais e
internacionais de tecnologia como WordSkills, RoboCup, CBR e LARC. A intenção é de criar um
ambiente de troca de conhecimentos entre os Institutos Federais que equalize experiências e know-how,
tornando os IFs competitivos.
O evento será realizado no Porto Velho Shopping, no período de 23 a 27/05/2016, com cerca de 300
participantes do IFRO e dos demais Institutos Federais e servirá como seletivo para a WordSkills, que terá
as finais em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A SETEC dará apoio financeiro para a realização
do evento. No dia 11/03 haverá uma reunião em Porto Velho com representantes da SETEC para
planejamento/organização do evento. Cada campus providenciará hospedagem e alimentação para seus
participantes e foi solicitado aos campi a disponibilização de 4 ônibus para o transporte dos participantes
durante o evento.
 JIFRO – Será realizado em Ji-Paraná, no período de 16 a 20/08/2016. O evento contará com a
participação de cerca de 600 alunos-atletas, 80 alunos por campus, com idade até 19 anos completos até a
data do evento. Modalidades: Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol, Xadrez, Atletismo, Tênis de
Mesa, Vôlei de Areia.
Foi deliberado sobre a proposta apresentada que os alunos-atletas participantes terão que apresentar
frequência mínima de 75% no semestre e aproveitamento mínimo de 60 pontos nas disciplinas para
participarem de eventos como JIFRO e EIFRO, que também é previsto na política de permanência e êxito
do IFRO visando o rendimento acadêmico como contrapartida apresentada pelo aluno frente aos
investimentos feito pela instituição, como também o é assistência estudantil.
O Professor Uberlando solicita debate com os professores de educação física, para uma conscientização
nesse sentido.
Foi deliberado sobre o orçamento para o evento, é preciso encontrar alternativas menos custosas para
alojamento e alimentação para não inviabilizar o evento. O Campus Ji-Paraná já empenhou um placar
eletrônico e reposição de estrutura para o basquete e solicitou auxílio financeiro da reitoria para reforma
do piso da quadra.
A Professora Fabiola esclareceu que para os eventos institucionais, como JIFRO e EIFRO, haverá auxílio
da reitoria através de assistência estudantil, os campi terão uma contra partida, que poderá ser com
transporte, cedendo ônibus. Será da mesma forma como foi o ano passado, descentralizado com repasse
de recursos aos campi, enquanto as ações dos campi deverão ser custeadas por estes como visitas técnicas,
etc.
DGP –
 Concurso Público – As nomeações já estão em andamento, alguns novos servidores já tomaram posse
e entraram em exercícios. A DGP dará posse para 42 servidores com trabalhos de documentação e incluilos na folha de pagamento Em conversa com as CGPs para ceder servidores para auxiliar nos trabalhos foi
idealizado uma força-tarefa de 4 a 8 de abril para posse de mais servidores. Debora apresentou demanda
de servidores dos campi.
 Capacitação – Foi realizada reunião com os presidentes das Comissões de Capacitação – PAC, dia
23/02/2016, com orientações e diretrizes para elaboração de uma capacitação planejada desde o primeiro
semestre. Os encontros, vistas técnicas também são capacitações oferecidas aos servidores, verifica-se
uma forma para que as CGPs mantenham registro dessas atividades.
 Cursos in Company - Cursos com demanda acima de 100 será verificada a possibilidade de ofertar
duas turmas. Serão ofertados pela ESAF, com demanda específica para o IFRO.
Continua parceria com ENAP, 7 cursos com ofertas para o segundo semestre, com proposta de curso da
FIERO, para docentes. Os docentes também são público alvo de muitos cursos que eles consideram para
TAEs, como conflito de interesse, lei 8112 termo de referência, também são do cotidiano de muitos
professores. Para os Cursos da ENAP o servidor deverá assumir o compromisso de realização do curso
agendado, porque eles não aceitam substituição.
DGP e Proen planejam 2 capacitações para docentes: um de gestão; outro com a professora Sheylla
Chediak sobre metodologia de ensino. O Professor Uberlando chamou atenção para o curso gravado que
será elaborado pela Professora Sheylla sobre nova metodologia. O Professor Marcos relatou que em pouco
tempo e divulgação desse interessantíssimo projeto, já está produzindo muitos bons efeitos e repercussão
positiva e foi bem aceita no campus.
A Proen tem capacitação para bibliotecárias, e assistentes de alunos. Para a capacitação de assistência
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estudantil, em breve será encaminhado o quantitativa de vagas.
A CGU cobra muito a formação de gestores, a autogestão, para a direção geral, diretores de ensino, próreitores.
 Campanha Atitude Muda o Mundo - O vídeo da campanha está pronto, conta com intérprete de
libras. A Campanha será lançada após 10 de março.
 Horário de funcionamento das unidades – Foi apresentada uma irregularidade de redução de
horários em meses como janeiro, de recesso escolar. É irregular o pagamento de substituto de coordenação
sem o cumprimento do horário integral, com jornada de 8 horas. Alerta porque os gestores respondem por
responsabilidade.
PROPESP O Professor apresentou editais de pesquisa que serão ofertados este ano. Relatou as parcerias estão em
andamento, o Reamec I e II, MEC.
Buscam-se instituições que possam atender as demandas de capacitação de servidores do IFRO para
mestrado e doutorado, na área de administração, informática e educação para os TAEs. O Professor
Gilberto Laske ressaltou o perfil do Campus Zona Norte de gestão e administração, e da urgência de
oferta de doutorado nessa área para os docentes, a avalição do MEC teria sido com nota maior se o
campus tivesse mais professores doutores. A demanda de TAEs para administração também é grande no
campus.
Foi proposto até 10% de servidores de cada unidade stricto sensu para TAE.
Deliberado sobre afastamento parcial, há a constatação da situação em que muitos docentes da área
técnica, em Vilhena, saem na mesma hora para seus mestrados e doutorados. Isso implica em reposição
de muitas aulas de uma vez, sobrecarregando os alunos podendo até mesmo incentivar em evasão.
O Professor Uberlando falou ao diretor de Cacoal sobre o incentivo em desenvolvimento de patentes. O
professor Gilmar notou que talvez Cacoal tenha perfil para desenvolver as incubadoras.
 PUBLICASE - Curso de alto nível de escrita de artigos ocorrerá de 27 e 28 de abril ou em Vilhena ou
em Colorado do Oeste. De 13 a 14 de junho, para os demais campi.
 Editais de muito sucesso ano passado de mobilidade interna de alunos e servidores. A Proen e
Assessoria de Relações Internacionais estão elaborando uma mobilidade também de ensino, em que o
aluno poderá cursar disciplinas em mobilidade e o IFRO poderá reconhecer essas disciplinas.
 Parceria de Mestrado do IFRO e Embrapa serão as ofertantes do curso, na área de agronomia, os
doutores já estão contatados. Importante incentivar aos docentes computarem mais orientação de TCCs e
melhorar os índices do IFRO.
Sobre os 3 editais, é uma forma de melhorar o direcionamento a que se pretende, diminuindo retificações.
 CUEA – A comissão está em capacitação hoje, houve reposição de alguns membros.
 CEPI – Está em bom andamento.
O presidente do Colégio agradeceu a participação de todos, e encerrou a cessão e eu, Flávia Cristina do
Nascimento Anziliero, Secretária Executiva lavrei esta ata.
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