ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODIR
03/07/2017
08h30min às 18h00
Reitoria/IFRO

Data
Horário
Local

1. Uberlando Tiburtino Leite
2. Jéssica Cristina Pereira Santos
3. Gilmar Alves Lima Júnior

Lista de
presença

Presidente
Pró-Reitora Substituta de Administração
Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e PósGraduação
4. Maria Fabíola Moraes da Assumpção Pró-Reitora
de
Desenvolvimento
Santos
Institucional
5. Maria Goreth Araújo Reis
Pró-Reitora de Extensão
6. Moisés José Rosa Souza
Pró-Reitor de Ensino
7. Davys Sleman de Negreiros
Diretor-Geral Campus Cacoal
8. Marcos Aparecido Atiles Mateus
Diretor-Geral Campus Calama
9. Aremilson Elias de Oliveira
Diretor-Geral do Campus Vilhena
10. Vagner Schoaba
Diretor-Geral Campus Guajará-Mirim
11. Osvino Schmidt
Diretor-Geral Campus Ariquemes
12. Miguel Fabrício Zamberlan, e
Diretor-Geral Campus Zona Norte
13. Gilberto Laske
13. Fernando Alves da Silva
Diretor-Substituto Campus Ji-Paraná
14. Larissa Ferraz Bêdor Jardim
Diretora-Geral do Campus Colorado do
Oeste
15. Renato Delmonico
Diretor-Geral Campus Avançado Jaru
16. Debora Gonçalves
Diretora de Gestão de Pessoas - DGP

Pauta:
1. Abertura da reunião pelo Presidente
O Presidente do Colégio de Dirigentes cumprimentou a todos, abriu a sessão.
2. Informes
Alteração na chefia de gabinete da reitoria – A servidora Srª. Ariadny Medeiros Ferreira, jornalista,
está assumindo a chefia de gabinete da reitoria. A atual chefe de gabinete, Srª. Gleiciane Santos Oliveira
Xavier de Mesquita assumirá a chefia da Audint – Auditoria Interna do IFRO, tendo em vista o pedido de
exoneração da Srª. Leiliane Borges Saraiva, que ocupava o cargo de chefia da Audint.
Diretoria de Educação a Distância (EaD) - Foi oficializada a Diretoria de Educação a Distância no
Regimento Interno, para fortalecer ainda mais a EaD no IFRO. Assumirá a Diretoria o Prof. Miguel
Fabrício Zamberlan que deixará a Direção-Geral do Campus Zona Norte. O Prof. Gilberto Laske, a pedido
da comunidade, assumirá a Direção do Campus, até o período da próxima eleição.
Reconhecimento e elogio ao Prof. Vagner Schoaba, que havia se colocado a disposição e aceitado a
Diretoria EaD, entretanto, a comunidade do Campus Guajrá-Mirim se manifestou para que ele
permanecesse como diretor do Campus, o que é também muito positivo, pois demonstra que ele está
sendo referendado pela comunidade.
A EAD é importante para o desenvolvimento do Estado, nos polos há a demanda de oferta por cursos
superiores, de graduação e pós-graduação. O Prof. Miguel estará fazendo um trabalho junto aos DGs
(Diretores-Gerais) para levantar a demanda para esses cursos. Ele representou o estado de Rondônia em
reuniões no MEC para tratar de questões de EAD.
O Prof. Miguel ressaltou que o IFRO tem investido em EaD, independentemente de políticas do
governo para o tema. Ele acredita que cada campus tem condições de ofertar seu próprio curso EaD, de
acordo com suas possibilidades de quadro de servidores, ele também ajudará a reitoria no melhoramento
de ferramentas, traçar algumas linhas de trabalho para apresentar propostas aos dirigentes a fim de
endereçar as dificuldades que se apresentam na execução, nos Polos e campi, lá na ponta. Estará atuando
na reitoria e estará à disposição de todos os DGs.
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Orçamento – Foi solicitado aos DGs, para que juntamente com os Deplads (Departamentos de
Planejamento) dos campi estejam organizados para terem prontas as tabelas orçamentárias, especialmente
de investimentos, como equipamentos, livros, entre outros. Este é um pedido importante em tempos de
recursos escassos, considerando que quando o MEC analisar as solicitações de orçamento do instituto,
serão analisados os limites disponíveis que estão parados, aguardando a execução, isso prejudica o
andamento do instituto como um todo, principalmente aos campi que já utilizaram todo o recurso
disponível.
Obras - O ideal seria que todos os campi estivessem com as obras adiantas. O Prof. Uberlando informou
que o IFRO tem em seu orçamento 6 milhões para investimento, sendo 2 milhões para equipamentos.
 Campus Cacoal – A Deinf (Departamento de Infraestrutura e Engenharia) está realizando o
levantamento para nova licitação e entregar o que falta da obra do bloco de sala de aula. Esta é uma
obra é complexa, tendo em vista que o projeto apresentou muitas falhas. Espera-se até o final do mês
de julho conseguir realizar a licitação.
 Obras em fase de finalização -. São 30 obras em andamento nos Campi Vilhena e Ji-Paraná, e em
Ariquemes as 3 salas de aula já estão sendo finalizadas, a oferta do novo Curso de Agronomia
depende delas, o laboratório de solos já está sendo organizado.
 Campus Colorado do Oeste – Bloco de laboratórios em fase de finalização, e na sequência será
iniciada a outra obra do Bloco Administrativo.
 Campus Calama - Centro Esportivo é a obra que é prioridade para o campus, espera-se que a licitação
desta obra seja realizada o mais breve possível.
Será realizada outra reunião com os DGs para tratar especificamente de orçamento.
Campus Ariquemes
 Participação positiva do campus nos jogos municipais.
 Foi realizado evento para 650 jovens da zona rural em parceria com Ceplac (Comissão Executiva de
Planejamento da Lavoura Cacaueira), sobre Políticas Públicas para o jovem rural.
Campus Jaru
 A obra de construção do campus apresenta dificuldades na execução pela empresa construtora.
 Status do Campus- o Ministro propôs alterar o status do Campus Jaru para campus rural, durante sua
recente visita. Em breve, haverá uma reunião em Brasília, demostrando um grande avanço na
ampliação do campus, antes do esperado. O desafio será a instalação da oferta do curso de medicina
veterinária, que também é grande expectativa da comunidade.
 O Prof. Renato agradeceu aos Campi Ariquemes e Ji-Paraná pelo empréstimo de alguns materiais.
Campus Colorado do Oeste
 Precisa-se de professores para atender a demanda de saída destes através do SIASS (Subsistema
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor);
 EXPOCOL – participação do IFRO no evento foi um sucesso, com trailer para publicidade.
Agradecimento ao Prof. Davys que possibilitou a participação de professores do Campus Cacoal no
curso de Pisicltura ministrado no nosso Campus. Agradeceu ainda ao Campus Vilhena que cedeu
blocos de anotações para o curso;
 Bottons do IFRO – há grande demanda de bottons por parte dos servidores. A nova licitação para este
material estará pronta em breve;
 Recomendação aos campi agrícolas para ótimas oportunidades de parceria com Ceplac/RO. O evento
em Colorado do Oeste, para 600 jovens da zona rural, será realizado dia 4 de agosto;
 SIM- Serviço de Inspeção Municipal – parceria com a prefeitura para certificação do abatedouro e
Agroindustria de Leite está em análise. Se a parceria for aprovada, ajudará a trazer recursos para as
atividades nestas áreas do campus.
Campus Vilhena –
 Livros - arrecadação de 750 exemplares para doação a escolas municipais do ensino fundamental
(Escola Martinho Lutero);
 Eventos: II Simpósio de pesquisa e práticas docentes realizadas no campus; Semana do Meio
Ambiente; Mostra de Cinema Indígena; Palestra de machismo e cultura do estupro foi uma ação
promovida pelo DEPAE; Projeto Rádio Escola com participação dos acadêmicos de jornalismo da
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UNIR que estão passando conhecimento aos alunos do IFRO; Festa Junina foi um sucesso;
Participação na Expovil, também com trailer do IFRO para exposição;
 Start Up weekend já conta com espaço apropriado, um professor já está sendo designado para
assumir a gestão das incubadoras;
O Prof. Uberlando ressaltou que os alunos que participaram do evento de Start up deram um retorno
muito positivo quanto ao aprendizado e amadurecimento sobre o tema empreendedorismo. Ele
recomendou o início das atividades o mais breve possível, e ressaltou que é importante a criatividade para
utilizar os recursos disponíveis para este fim, citou o exemplo do Campus Calama, em que foi feito o
investimento na biblioteca, isso já foi suficiente para iniciar o interesse dos alunos no tema.
Campus Zona Norte
 O Prof. Gilberto, que está assumindo a gestão do campus, ressaltou que para assumir esta grande
responsabilidade contará com apoio dos que tem mais experiência na gestão, com propósito de
realizar um bom trabalho;
 CPA (Comissão Própria de Avaliação) – a CPA realizou visita de ao campus e apresentou o
resultado do questionário aplicado pela comissão que apontou demandas que já era de
conhecimento do Campus, destacou a demanda por laboratórios, como o de Redes de
computadores.
 Eventos: II Semana Meio Ambiente, Semana Tecnológica, Jogos internos e o Festival Cultural,
que será realizado dia 02 de setembro;
 Parceria com Fapero (Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas
e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia) para atender demandas de criação de
ferramentas de Tecnologia da Informação -TI para o TCE (Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia), esta será uma ótima oportunidade para demonstrar o trabalho realizado pelo Campus
nesta área.
 Reunião com Deinf para regularizar as obras de ampliação do campus. O campus já recebeu o
habite-se, todavia, continua o engajamento para receber ainda outros documentos de
regularização;
 Ead – Visando a expansão da EaD no Instituto, o Campus aguarda a finalização do projeto da
obra de expansão do estúdio, que a Deinf está elaborando, para que a obra seja licitada ainda este
ano.
Campus Guajará-Mirim
 Festa Junina – o Campus realizou competição de bandeirola entre os alunos, resultando em mais
de 7 mil metros de bandeirolas, das quais uma parte foi doada a uma igreja local;
 Parceria com a PM (Polícia Militar) para formação de banda musical, com a participação do
professor de música do campus;
 Participação no JIFRO com 27 alunos atletas;
 Parceria com Univerdidad del Beni, na Bolívia – estão sendo elaboradas propostas concretas para
oferta de cursos de verão e pesquisas. Há muitos estudantes brasileiros que estudam na Bolívia, e
destaca-se a importância de pensar estratégias para estreitar ainda mais as atividades com esta
instituição parceira.
Campus Cacoal
 Eventos: Semana Agrotecnológica; Semana de Meio Ambiente iniciou um projeto de coleta
seletiva na cidade, envolvendo os alunos do campus;
 Parceria para oferta de 02 cursos FICs: 01 para tribo indígena Cinta Larga, e 01 para tribo Pateur
Surui, par esta já havia parceria firmada e outros cursos já foram ofertados;
 Agradecimento ao Campus Calama por ter cedido ônibus para transporte dos atletas para JIFRO, e
ao Campus Ji-Paraná que auxiliou com o combustível;
 Festa Junina foi realizada fora do campus, na cidade. Para o próximo ano há a expectativa de já se
ter local apropriado para realização da festa no próprio campus;
 Destaque para o Projeto de Educação Física “Craque na Escola”, em que um dos requisitos é o
êxito acadêmico,
 Destaque também para parceria com Câmera do Café, conta com apoio de engenheiros
agrônomos do Campus. Foi implantada uma Unidade Experimental, que apresentou recorde de
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produção de café de viveiristas, despertando o interesse de maior número de interessados em
participar, como a Embrapa que também quer implantar Unidade Experimental.
 Parceria para irrigação com Loja de Insumos Agrícolas (Pica–Pau), o IFRO fará o estudo de solos.
O Campus Calama ajudou com bancadas para laboratórios.
 Começou a funcionar a agroindústria do Campus, para bebida energética, leite, frutas e carne,
organizado pelo Curso de Agronegócio;
 Linhas telefônicas – contratação de 4 linhas, totalizando 5 linhas. O Campus Cacoal foi o primeiro
a obter sucesso na aquisição das linhas pela OI, o Prof. Schoaba realizará tratativas com a OI para
negociar a aquisição das linhas telefônicas para os demais campi;
 Convite para o III Simpósio Práticas Discursivas na Amazônia (PDA), que será realizado em
Cacoal de 07 a 11 de agosto, de forma itinerante entre as instituições participantes locais, e dia
10/08 será no Campus Cacoal. Contará com a participação do Ministro do Desenvolvimento
Agrário e Social – MDS. Uma equipe de jornalismo da suíça cobrirá o evento em um dos dias e
fará um documentário na região;
 II Semana da Matemática será realizada dia 06/08/2017;
O Prof. Uberlando parabenizou pelo grande numero de cursos FIC ofertados pelo Campus Cacoal,
recomendou o desafio para os demais campi; outro ponto que sugeriu foi a oferta de cursos Proeja
(Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos). Mencionou ainda a falta de oferta regular de cursos FIC no IFRO, exceto
pelas ações com Empoderamento da mulher que estão sendo realizadas.
Campus Calama
 O Campus tem realizado muitos eventos, alguns em parceria com a reitoria, o que considerou
muito positivo. Destaque para a Festa Junina;
 FIC – 8 cursos estão sendo finalizados, contou com apoio de muitos professores envolvidos,
resultando em muitas parcerias para o Campus, como as do Exército e Secretaria de Estado de
Justiça de Rondônia (SEJUS);
 Implantação de placas solares, são 2 milhões de Reais em investimento, será o maior laboratório
de eletrotécnica a céu aberto;
 A infovia está em funcionamento, aumentando a capacidade do Campus de 1 mega para 1.2
gigas, o Prof. Uberlando solicitou divulgação dessa conquista, tendo em vista que trata-se de uma
demanda antiga que está sendo atendida.
O Prof. Uberlando parabenizou o Campus Calama pela realização de parcerias em sua área de
atuação, colocando a instituição à disposição da comunidade. O campus está elaborando ação de
levantamento com as indústrias no Estado a fim de mapear as dificuldades apresentadas, para planejar
oferta de cursos e de pesquisas para 29 demandas recebidas. Como contra partida, as instituições parceiras
realizarão investimentos. Estas parcerias também resultarão em um significativo número de oferta de
cursos FIC.
Propesp
 Atualização:
Quadro de Servidores da Propesp
Pró-reitor
Gilmar Alves Lima Jr.
Assistente em administração
Fabiano Martins
DPI – Diretoria de Pesquisa e Inovação
Giselle Cavalcante Andrade
TAE
Janaina Kelly
CPOSG – Coordenação de Pós-Graduação
Gisele Caroline
Assistente em administração
Lígia Cristina
NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica
Márcio Marinho
TAE
Solimária Lima
 V Conpex – Será na primeira semana de outubro de 2017, no Campus Calama, com previsão para 800
participantes, sendo 300 de Porto Velho e está sendo organizado deslocamento com ônibus dos demais
campi para 500 participantes. O Sistema de inscrição é novo, foi desenvolvido pelo Campus Calama. As
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comissões já estão discutindo para definir os temas.
 SBPC 2017 - As inscrições foram prioritariamente para os alunos que apresentarão trabalhos, 02 alunos
sem apresentação, 03 público externo. Apenas 10 inscritos do IFRO, por isso será alterado o
planejamento de transporte por ônibus e os recursos serão direcionados para aquisição de passagens
aéreas.
 Edital para participação de alunos em eventos - foi vazio, de maneira surpreendente, considerando que
esta foi uma demanda apresentada nos campi durante os fóruns de gestão realizados recentemente;
 Edital para participação de servidores em eventos - houve inscritos que já foram selecionados.
 Editais de Pesquisa – foi identificado que a participação nesses editais tem sido baixa e tem muito
potencial de crescimento, diante dos resultados apresentados.
 Seleção para Dinter em Educação (IFRO/UNESP) – foram ofertadas 20 vagas das quais 11 foram
preenchidas. Estão sendo realizadas adequações para ofertar as vagas remanescentes.
 MEP será a 3ª edição.
 Mestrado em Administração (IFRO/IPP) – Este mestrado era muito esperado e obteve grande número de
inscritos. Está sendo negociada também uma oferta de Mestrado em Administração para os servidores
do IFRO com a Steinbeis Sibe, da Alemanha, que está vinculada a empresa de consultoria contratada
pelo IFRO para elaboração do Planejamento Estratégico.
 Edital de Afastamento nº 133/2017 já está com inscrições abertas.
 IPEN – O Prof. Marcos apresentou a dificuldade de alguns docentes participantes do Dinter em
conseguir orientadores e ele se comprometeu em solicitar à Propesp para tentar auxiliar e incentivar
esses alunos a não desistirem.
O Prof. Gilmar esclareceu que a Propesp tem realizado visitas aos parceiros para negociar e resolver
alguns conflitos, e também esta questão dos orientadores. O sindicado já questionou se haverá alguma
punição para os participantes que desistem, considerando que outros candidatos que desejavam a vaga se
sentiram prejudicados. Ressaltou que entre os TAEs não há desistências, foi considerada a possibilidade
de direcionar as vagas para os setores com melhores indicadores de menor índice de desistência. Para o
doutorado da UFRJ ofertando na área de química, aqui em Rondônia, os 03 servidores da área de
química que foram selecionados desistiram. Informou ainda que está em negociação com a UFU para
oferta de doutorado em física.
 Titulação – O IFRO precisa aumentar os índices de titulação de seus servidores, assim como os de
produção de artigos. Um maior número de doutores é importante para que o instituto possa crescer e
ofertar stricto sensu. Tendo em vista que o número de desistências para os participantes de doutorado foi
considerado elevado, foi solicitado aos DGs que divulguem e incentivem essas ações para doutorado nos
campi. Para mestrado há grande interesse por parte dos servidores, com baixo índice de desistências.
 Curso de elaboração de pesquisa e de artigos, com Escritório de Gerenciamento de Projetos, está sendo
organizado para oferta em todos os campi, com início no Campus Vilhena. A carga-horária será de 48
hs. Solicitado apoio na divulgação para preenchimento das 180 vagas.
 Cadastro do IFRO no Comitê da área Tecnológica da Informação (CATI). Campi: Vilhena, Ji-Paraná,
Guajará-Mirim e Porto Velho Calama. Foi solicitado indicação de representantes dos campi para que
seja realizado levantamento de informações sobre infraestrutura local e de TI, foi solicitado rapidez no
repasse das informações para recebimentos de recursos que serão disponibilizados pelo Comitê.
 Comitê gestor da Fapero – O IFRO passou a fazer parte deste comitê, iniciando a participação com o
Prof. Uberlando ocupando a presidência. O IFRO tem sido elogiado em todos os ambientes pelo
destaque em pesquisa, extensão e geração de patentes. E a meta é envolver 15% dos alunos em pesquisa
e extensão, aumentar a participação de servidores também, na medida de possível, e aumentar o número
de GPs (Grupos de Pesquisa), possivelmente utilizando recursos de taxas de bancada.
 Descentralização dos Recursos da Reitoria/Propesp. São recursos de custeio e uso de recursos nos
campi. A Orientação foi para que os recursos sejam destinados a ações distintas das que a Propesp
realiza, sem duplicidades, a fim de suprir as demandas específicas dos campi.
O Prof. Uberlando salientou para que os recursos destinados à pesquisa não sejam direcionados para
outras atividades, dada a importância de incentivar a pesquisa na instituição.
Quadro de descentralização de recursos destinados à pesquisa para os campi:
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Campus
Ariquemes
Cacoal
Colorado do Oeste
Jaru
Ji-Paraná
PVH Calama
PVH Zona Norte
Guajará-Mirim
Vilhena

Valores em Reais
76.875,59
52.483,59
90.152,14
32.355,56
87.615,45
82.708,51
56.899,13
50.336,31
59.285,90

Proen
 Curso de Formação para Bibliotecárias – Foi enviado memorando aos DGs, em 20/06, informando
sobre o curso de formação para bibliotecárias para uso do sistema Gnuteca, é importante incentivar as
bibliotecárias para não desistirem do curso, que será ofertado na modalidade EaD. Além das
bibliotecárias, 03 assistentes de biblioteca do Campus Colorado do Oeste solicitaram vagas para
participar e conseguiram vaga;
 Curso Saber Mais – estão sendo gravadas as aulas, e em breve estarão disponíveis;
 Regulamento de Projetos de Ensino do IFRO - está na procuradoria para parecer. O edital para projetos
de ensino está sendo elaborando. Destaque para o Campus Cacoal, que tem registrado 38 projetos de
ensino. Demonstrando que este regulamento é de fato uma demanda institucional. Foi solicitado
divulgação nos campi do lançamento do edital;
 O IFRO tem 19 cursos de graduação, em breve serão 20. Solicitado que os campi confirmem as
perspectivas de 16 novos cursos que constam no PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional). A
Proen precisa de informações se os PPCs estão em fase de elaboração, e se as demandas permanecem
as mesmas ou serão alteradas.
 Seminário Nacional do INES “Diálogos e Aprofundamentos na Educação de Surdos” - será realizado
dias 08,09 e 10 de agosto em Porto Velho, com a participação de uma gama de instituições
interessadas nesta temática. O seminário está sendo organizado pela Coordenação Inclusiva do IFRO e
tem como objetivo compartilhar conhecimentos e metodologias relacionados à educação de surdos, em
articulação, com as áreas de saúde e assistência social. O seminário tem como público-alvo intérpretes
de libras, professores, técnico-administrativos, estudantes, pesquisadores, gestores e outros
profissionais que lidam direta ou indiretamente com surdos. Além de conversar sobre o tema e as
diversas facetas da inclusão, os participantes do seminário terão acesso a oficinas, minicursos e
palestras durante o evento que atendem a demandas do IFRO e 80 vagas são destinadas aos campi.
Proex
 Regulamentação das Ações de Extensão – Aprovada pelo CONSUP e será publicada até a próxima
semana;
 Política de Acompanhamento de Egressos – Minuta elaborada por comissão constituída pela Proex e
um representante de cada campus. A minuta está disponibilizada para consulta pública no período
entre 17/05 a 02/06/2017 no seguinte link: http://prodin.ifro.edu.br/?page_id=2429;
 Instrução Normativa para Visitas Técnicas – A IN orienta os procedimentos para realização de visitas
técnicas de alunos, os setores envolvidos e atribuições. Após elaborada e discutida pelas equipes da
Proex e Depex, foi disponibilizada para contribuições da PROEN e posteriormente será encaminhada
aos campi;
 Projeto “Empoderamento da Mulher” – Projeto realizado em parceria com a Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres, que visa ofertar cursos de formação inicial e continuada à mulheres em
vulnerabilidade social. Serão ofertados, a partir de junho, 17 cursos em 12 municípios do Estado de
Rondônia, conforme demonstrado no quadro a seguir:
Município
Curso
1) Cacoal
Inglês Básico
2) Candeias do Jamary
Salgadeira
3) Espigão do Oeste
Informática Básica, Inglês Básico
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Itapuã do Oeste
Ministro Andreazza
Parecis
Porto Velho
Presidente Médici
Primavera
São Felipe do Oeste
São Francisco do Guaporé
Seringueiras

Salgadeira
Informática Básica
Auxiliar Financeiro, Inglês Básico
Corte e Costura, Cuidadora de Idoso, Cuidadora Infantil
Auxiliar Financeira
Corte e Costura
Inglês Básico
Fruticultora em Maracujazeiro
Corte e Costura e Açailcultura

O projeto é para oferta de cursos FIC para 500 mulheres. O IFRO já recebeu contato de líderes de
comunidades interessados em participar. Um deputado demonstrou interesse para analisar a fim de
ampliar o projeto. Os projetos estão sendo encaminhados também a outros parlamentares, e em breve
será iniciado nos demais campi.
 Coordenação de Integração Ensino e Sociedade – CIES/PROEX e CIEC/DEPEX– A CIES/PROEX
está realizando no mês de maio as visitas técnica aos campi, com o objetivo:
a) alinhar as ações das coordenações no âmbito do IFRO
b) cadastro dos campi no programa Jovem Aprendiz
c) Registro do estágio no Siga-Edu – Módulo Estágio
d) Orientações sobre a formalização de convênios, termos e cooperação e parcerias, Fortalecimento das
Equipes do CIEEC/DEPEX – algumas equipes de CIEEC contam apenas com o coordenador. Diante
da demanda do setor (coordenação de estágio, busca de parcerias, visitas técnicas, registros no sistema
acadêmico, entre outros) solicitamos apoio dos diretores-gerais para fortalecimento da equipe
considerando a crescente demanda de atividades.
 CHAMADA Nº1/2017/PROEX/IFRO – III Feira de Estágio, Emprego e Negócios do IFRO – Foi
publicada no dia 22/05/2017 a homologação dos projetos aprovados para a realização da III Feira de
Estágio, Emprego e Negócios dos IFRO. Os campi Ariquemes, Cacoal, Jaru, Colorado do Oeste,
Guajará-Mirim, Pvh Calama, Pvh Zona Norte e Vilhena receberão um aporte financeiro no valor de até
3 mil reais para a realização do evento.
 NOVOS TERMOS DE COOPERAÇÃO – destinados à concessão de estágio obrigatório e não
obrigatório.
 Termos assinados: OAB (janeiro), SEAE (abril), SENAC ( maio).
 Termos em tramitação: SEJUS, SEJUCEL, Universia.
 A planilha com informações sobre todos os Termos está compartilhada com os campi e com as
outras Pró-reitorias, para constante atualização. O fluxo de tramitação de parcerias foi definido e
apresentado aos DEPEX nas visitas técnicas, e posteriormente será publicado no portal.
 SUAP – A Proex iniciou a utilização do Módulo Extensão do Sistema Unificado da Administração
Pública (SUAP). Os editais e projetos de extensão já estão sendo cadastrados no sistema, para
acompanhamento da Proex e Depex dos campi.
 REVISTA INFOEXT – O informativo tem como foco a publicação das ações de extensão
desenvolvidas no âmbito do IFRO. As 3ª e 4ª edições foram publicadas no sistema
(http://revista.ifro.edu.br/index.php/infoext/issue/archive) e estão em processo de impressão para
posterior distribuição nos campi. As revistas são publicadas no sistema do IBICT – Instituto Brasileiro
de Informação em Ciência e Tecnologia.
 ENCONTRO PRONATEC – realizado nos dias 18 e 19/05 em Porto Velho, com o objetivo de alinhar
as ações do Pronatec, capacitar os novos colaboradores para utilização do Sistec, socialização das
ações e dificuldades encontradas no desenvolvimento dos trabalhos e possíveis alternativas frente as
limitações financeiras para solucionar as dificuldades existentes no programa.
Obs.: reforçar a necessidade da CRA registrar/certificar os alunos dos cursos Pronatec, com o auxílio
do apoio administrativo do Programa.
 JIFRO 2017 – Os Jogos serão realizados no período de 03 a 07/07/2017, em Porto Velho. Estão
publicados no site as portarias e regulamentos do evento. Transparência com todas as outras
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informações referentes ao evento também serão publicadas (boletins diários, prestação de contas, etc.).
As informações podem ser acessadas no link http://portal.ifro.edu.br/jifro . Para o próximo ano, o
evento será por edital, para descentralizar e cada campus organizar seus participantes.
 Start up - evento foi sucesso, crescimento pessoal, profissional. IFRO ficou em 1 e 2 lugar, principal
foi contato com as empresas e governo do estado. O envolvimento dos alunos superou a expectativa.
Rondônia era o único estado que ainda não tinha realizado o evento. O Sebrae está em parceria, o vice
governador demonstrou interesse em se juntar à parceria. O próximo poderá ser em Cacoal, na área de
agronegócio. Agradeceu ao DG do Campus Calama, e participação dos professores.
A Pró-reitora acredita que cada campus tem condições de apresentar propostas para oferta de cursos
considerando que há oportunidades de adquirir investimentos de instituições parcerias que tem
interesse em investir em determinados cursos. Como a exemplo do MPT (Ministério Público do
Trabalho) que possui fundos de para financiar projetos de formação.
 Termo de Cooperação para Estágio remunerado no MPF/RO
 O IFRO terá participação no 1º Fórum Rondoniense de Inovação Tecnológica, promovido pela
Fapero, que solicitou a participação dos alunos e servidores do IFRO no evento, e o Prof. Uberlando
solicitou a participação do pessoal do NIT.
O Prof. Uberlando parabenizou a equipe da Proex pelo grande número de ações e parcerias que estão
sendo desenvolvidas, considerou que o instituto está se redefinindo quanto à extensão, ressaltou que os
chefes de departamentos também devem fomentar as ações e solicitou maior envolvimento para parcerias,
como com a Seagri, para citar um exemplo. Mencionou que a Fapero tem projetos na área de piscicultura,
que não contam com a participação da UNIR nem do IFRO, ele considerou que é preciso engajar o IFRO
em participação, especialmente, de atividades agrícolas. Uma das propostas é para um laboratório de
patologia dentro do IFRO, e também já se tem condições de realizar muitas atividades, com a estrutura
que o instituto já possui.
Proad
A Sr.ª Jéssica fez um pedido aos DGs sobre orçamento em relação aos financeiros que estão parados
no campus, aguardando execução, para que os pagamentos pendentes sejam utilizados com celeridade.
Esclareceu que estes valores que constam como disponíveis, nesse tempo de escassez de recursos,
prejudica o instituto como um todo, pois os recursos são liberados aos poucos, à medida que vão sendo
utilizados, e em algumas unidades todo o que foi disponibilizado, já foi executado e aguarda-se a
liberação de mais recursos.
Prodin –
A. DGTI
SEI – Sistema Eletrônico de Informações:
 Todos os campi foram capacitados, se for preciso mais capacitações, que as demandas sejam
encaminhadas;
 A vigência da portaria do período para implantação do SEI encerrou;
 Considerando as definições no evento EEDEN, ocorrida juntamente com os gestores que participaram,
todas as Pró-Reitorias/Diretorias devem organizar fluxos dos processos e informar os demais unidades
do IFRO, que no segundo (01/08/2017) semestre iniciaremos 100% no SEI-IFRO;
 A sugestão é emitir a portaria definitiva para 01/08/2017 iniciar 100% para todos os processos, a
comissão elaboraria a minuta para o gabinete;
 A DGTI já conversou com a ASCOM para no mês de julho seja feita uma ampla divulgação do
processo de transição;
Aplicativo Mobile do IFRO:
 Foi recebida a transferência de tecnologia do Campus Porto Velho Calama;
 O IFRO está trabalhando com o código-fonte do IFG, pois possibilita maior flexibilidade no
desenvolvimento. Estão sendo adicionadas as ideias do Calama, no aplicativo;
 Serão solicitadas informações sobre os campi para adicionarmos no aplicativo.
 Diferença entre os aplicativos IFG e Calama: no IFG 100% fixo/dificuldade de alteração, não precisa
de conexão a internet. Calama 100% on-line, somente funciona conectado á internet. Tem-se trabalhado
com a união dos conceitos, o aplicativo irá trabalhar sem internet, entretanto irá atualizar as informações
automaticamente quando estiver on-line;
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 Entregas parciais: Conteúdo com informações dos campi/regulamentos e acesso do aluno presencial ao
boletim corrente; Acesso do aluno EaD ao boletim corrente; Histórico de notas; Acesso do Servidor;
B. DPLAN
Novo PDI
 Foi disponibilizada pela consultoria a primeira versão do PDI em 27/06/2017. O arquivo de texto já foi
compartilhado pelo google docs para que todos os responsáveis pelos capítulos possam analisar os
feedbacks apresentados pela consultoria, bem como fazer suas inclusões/alterações no texto. Foi
solicitado aos DGs para enviarem as informações dos campi para o responsável pelo capítulo,
conforme matriz de responsabilidade PDI, definida em janeiro/2017. O prazo final para a entrega dos
textos da segunda versão é o dia 07/07/2017.
 No período de 10 a 23/7 será disponibilizado o PDI para consulta pública e pedimos o foi solicitado o
apoio de todos os Dirigentes para divulgarem a suas respectivas equipes, incentivando a leitura e
participação de todos os servidores e estudantes.
 Nos dias 24 e 25/07/2017 será realizada mais uma etapa da consultoria, e no dia 26/07/2017 será a 7ª e
última reunião do PDI para a apresentação da 3a e última versão do PDI. Logo, todos os dirigentes da
reitoria e dos campi deverão estar presentes, pois esta será a última oportunidade de
alteração/inclusão/exclusão de alguma informação no texto do PDI, antes da entrega final. A entrega
do Plano Estratégico do IFRO e do Novo PDI por parte da consultoria ocorrerá no dia 21 e
22/08/2017. Para maiores esclarecimentos contatar a equipe da PRODIN/DPLAN.
Coleta de dados para Indicadores do novo PDI
 Solicitado novamente que a todos os dirigentes e ou responsáveis pela mensuração dos indicadores do
novo PDI que continuem a fazer o levantamento dos dados, pois a 1ª Reunião de Avaliação da
Estratégia ocorrerá no dia 14/09/2017. Logo a informação deverá está disponível para a PRODIN
DPLAN até o dia 14/08/2017. Vale ressaltar que os campi são os principais responsáveis pelo envio
das informações aos responsáveis pela mensuração dos indicadores, aos respectivos responsáveis pelo
indicador. Tendo em vista que atrasos e o envio de informações diferentes do que foi demandado pode
prejudicar o trabalho da PRODIN/DPLAN na elaboração do relatório de avaliação da estratégia.
PAT 2017 e RedMine:
 A DPLAN está realizou o monitoramento da execução dos PATs (Planos de Trabalhos) 2017 pelo
Sistema RedMine, no entanto, foi observado que muitos setores não lançaram suas ações e projetos,
que dificulta o trabalho da DPLAN. Solicitado o apoio dos DGs, principalmente para do Campus
Colorado do Oeste, para o lançamento imediato do Plano de Ação no sistema, e para o uso rotineiro do
sistema, atualizando o “status” da ação, projeto.
Observatório do IFRO Projeto Guajará-Mirim – Etapa Bolívia.
 No dia 23/06 foi finalizada a última etapa de coleta de dados em território boliviano na cidade de
Riberalta. A equipe de pesquisadores foi coordenada pelo professor Rolando Añez, professor da UAB,
selecionado pelo edital nº 142/2016. Os pesquisadores bolivianos contaram com apoio dos professores
do IFRO Campus Guajará-Mirim que estão ajudando a equipe boliviana na coleta de dados
primários. A previsão de conclusão dos trabalhos é para a 1ª quinzena de outubro.
 Projeto Jaru. Foi lançado o edital nº 143/2017 que tem como objeto a seleção interna de
pesquisadores do IFRO Campus Jaru para atuar na coleta de dados primários para o projeto
“Diagnóstico Regional Jaru”. Duas equipes compostas por 4 servidores e 2 alunos do Campus Jaru
foram selecionadas e serão capacitadas em agosto para dar início a atividade de coleta de dados
primários. Ainda neste mês, será lançado um edital para seleção de pesquisadores para os dados
secundários. Poderão participar do edital, pesquisadores internos e externos.
C. PRODIN
 RAD
 A CPRAD foi constituída pela Portaria n. 753/2017. Em 26/06, foi realizada a primeira reunião
ordinária e não houve participação dos Campi Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Porto Velho Zona
Norte e Jaru. Embora Jaru tenha justificado a ausência, temos percebido pouca atuação das Comissões
Locais, exceto as CLAs de Vilhena e Colorado do Oeste. Foi pedido o apoio dos DGs para dialogar
com os membros e solicitar empenho destas comissões. Ressaltou que as reuniões serão regulares, no
início de cada semestre, para discutir as situações que se apresentaram.
 Nesta reunião, a Comissão deliberou pela alteração do Anexo I do Regulamento, foi sugerindo a
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suspensão das cargas horarias das atividades de Projetos de Ensino, Orientação, Extensão, Pesquisa,
Capacitação/Qualificação e Administração.
Eleições CEPEX
No dia 10/7 serão lançados os Editais para eleição dos membros do CEPEX (Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão do IFRO) e os DG devem indicar os membros das Comissões Locais, que devem
ser composta de 1 (um) docente, 1 (um) técnico-administrativo, 1 (um) aluno do curso técnico, 1 (um)
aluno do curso superior e 1 (um) representante da gestão. A comissão deve ser instituída por portaria
do DG até o dia 12/07.
D. PI
Censo da Educação Básica
 Os DGs devem verificar com as CRAs (Coordenações de Registros Acadêmicos) as demandas
pendentes. O prazo é até o final de julho.
ENADE
 Foi solicitado que os coordenadores de cursos de graduação divulguem os conteúdos das provas do
ENADE, que será realizada em novembro/2017. Se for possível, que sejam realizadas as ações
preparatórias para estas provas, e a sensibilização para a participação dos estudantes, esclarecendo que
é um componente obrigatório para colação de grau. O sistema para cadastro dos coordenadores foi
aberto em 23/06, no entanto, está com problemas e o PI (Pesquisador Institucional) ainda não
conseguiu cadastrar os coordenadores dos cursos de licenciatura.
DGP –
 Haverá seleção para professor de Matemática, em breve.
 1ª Fase dos Exames periódicos para os servidores foram realizados. Logo estará divulgando a segunda
etapa da avaliação médica dos resultados dos exames.
 PIQ (Programa Institucional de Qualificação) foram selecionados 22 servidores, por edital. O
pagamento dos recursos será descentralizado para que os campi realizem os pagamentos aos servidores
selecionados.
3. Ordem do Dia
3.1. Aprovação da Ata da 38ª Reunião do Colégio de Dirigentes;
O Colégio aprovou a Ata 39ª Reunião Ordinária do Codir, de 03/07/2017.
3.2. PIPEEX 2017 (ARINT);
A Assessora de Relações Internacionais, Prof.ª Laura Borges Nogueira, falou sobre o PIPEEX - Programa
de Internacionalização de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRO. O Programa já acontece desde 2014,
encontra amparo institucional no Regulamento de Mobilidade Estudantil, aprovado pela Resolução nº
14/CONSUP/IFRO/2015 e Recomendação CEPEX Nº 01/2017. Ela fará uma apresentação sobre o Edital
de 2017.
Este ano serão abertas 4 vagas para participação de menores para o IPP, no Porto em Portugal, o grupo
contará com acompanhamento de um servidor tutor, a ser selecionado por outro edital de mobilidade, com
recebimento de bolsa. Este tutor, além de acompanhar os menores, também se realizará atividades de um
Plano de Trabalho de Pesquisa ou Extensão, e em seu Plano de Regresso, desenvolverá atividades
relacionadas aos conhecimentos adquiridos.
Requisitos para candidatura de alunos:
 Ter integralizado no mínimo 20% e, no máximo, 75% do currículo previsto para seu curso;
 Ter rendimento acadêmico acumulado igual ou superior a 70% e média global e frequência mínima
de 85%;
 Compromisso de repasse ao IFRO dos conhecimentos ou produtos adquiridos no período de
mobilidade;
 Estar vinculado a projetos institucionalizados de pesquisa, ensino e/ou extensão do IFRO;
A Assessora solicitou a divulgação do edital nos campi, lembrando que será imprescindível o
acompanhamento dos campi, e dos respectivos orientadores aos seus alunos que forem selecionados,
especialmente das Direções de Ensino, no que tange a reger a vida acadêmica desses alunos em seu
retorno, quanto à complementação de estudos ou verificação de aproveitamento das atividades que foram
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realizadas na instituição parceira durante o período mobilidade. Segue o Quadro das vagas ofertadas:
Vagas Áreas
Idade
Instituição Parceira
Atividade Níveis
Instituto Politécnico de Bragança Pesquisa/
Todas as áreas de Maiores
Cursos Superiores 04
– IPB (Bragança - Portugal)
Estágio
cursos do IFRO 18 anos
Instituto Politécnico do Porto – Pesquisa/
IPP (Porto - Portugal)
Estágio

Cursos Técnicos e
superiores

04

Todas as áreas de Menores
cursos do IFRO 18 anos

Cursos Técnicos
Universidad
Nacional
de
Pesquisa/
Todas as áreas de Maiores
Subsequentes
e 03
Colombia – UNAL (Palmira Estágio
cursos do IFRO 18 anos
Superiores
Colômbia)
Universidad Nacional de La Plata
Todas as áreas de Maiores
Pesquisa
Cursos Superiores 02
– UNLP
cursos do IFRO 18 anos
(La Plata - Argentina)
Total de Vagas Oferecidas
13
3.3.
Ofício-Circular nº 3/2017/INOVAÇÃO/DDR/SETEC-MEC: Convite para Capacitação dos
Instrutores em Energia Solar Fotovoltaica;
A Setec fez o convite aos servidores de toda a Rede Federal para a Capacitação de Instrutores em
Energia Solar Fotovoltaica, ação desenvolvida Setec/MEC em parceria com a Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável –
e a Rede Federal, representada pelo Comitê Temático em Formação Profissional em Energias Renováveis
e Eficiência Energética, por meio dos programas EnergIF e Profissionais para Energias do Futuro.
Os módulos da capacitação têm por objetivo formar instrutores para atuarem nos cursos de Instalador
de Sistemas Fotovoltaicos, Especialista Técnico em Energia Solar Fotovoltaica e Especialista em Sistemas
Fotovoltaicos; itinerários formativos construídos a partir dos trabalhos do referido Comitê Temático.
Espera-se que os servidores capacitados atuem na implantação de cursos na área, compondo o seu
corpo docente e, ainda, formando multiplicadores entre os servidores de sua instituição a partir dos
conhecimentos adquiridos na capacitação.
Serão ofertadas até 20 (vinte) vagas e o curso será compreendido de dois módulos:
a) Primeiro Módulo: 14 a 18 de agosto de 2017 no Campus Cabo Frio do Instituto Federal
Fluminense (IFF), na RJ-102, Estrada de Cabo Frio/Búzios, km 7, Baía Formosa, Cabo Frio-RJ;
b) Segundo Módulo: 23 a 37 de outubro de 2017 no Campus Betim do Instituto Federal de Minas
Gerais (IFMG), Arquipélago Verde, Betim-MG.
Informações sobre os pré-requisitos necessários aos servidores para participar da capacitação, os
critérios de seleção e os conteúdos a serem trabalhados e estão disponíveis em https://goo.gl/fmORFJ.
O IFRO deverá encaminhar as indicações para participação dos servidores que serão indicados pelos
DGs.
3.4.
Ofício-Circular nº 5/2017/INOVAÇÃO/DDR/SETEC-MEC: Convite para Capacitação dos
Instrutores em Eficiência Energética em Edificações.

capitulo para oferta Ead.
A Setec/MEC fez também o convite aos servidores do IFRO para a Capacitação de Instrutores em
Eficiência Energética em Edificações, ação desenvolvida por esta Secretaria em parceria com a Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Cooperação Alemã para o
Desenvolvimento Sustentável – e a Rede Federal, representada pelo Comitê Temático em Formação
Profissional em Energias Renováveis e Eficiência Energética, por meio dos programas EnergIF e
Profissionais para Energias do Futuro
Os servidores capacitados poderão atuar na implantação de cursos na área, compondo o seu corpo
docente e, ainda, formando multiplicadores entre os servidores de sua instituição a partir dos
conhecimentos adquiridos na capacitação.
Espera-se que os servidores capacitados atuem na implantação de cursos na área, compondo o seu
corpo docente e, ainda, formando multiplicadores entre os servidores de sua instituição a partir dos
conhecimentos adquiridos na capacitação.
Serão ofertadas até 20 (vinte) vagas e o curso será compreendido de dois módulos:
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a) Primeiro Módulo: 28 de agosto a 01 de setembro de 2017 no Campus Fortaleza do Instituto
Federal do Ceará (IFCE), Avenida Treze de Maio, 2081, Benfica, Fortaleza-CE;
b) Segundo Módulo: 11 a 15 de setembro de 2017 no Campus Salvador do Instituto Federal da Bahia
(IFBA), Barbalho, Salvador-BA.
Informações sobre os pré-requisitos necessários aos servidores para participar da capacitação, os
critérios de seleção e os conteúdos a serem trabalhados e estão disponíveis em https://goo.gl/HHLvEn.
O IFRO deverá encaminhar as indicações para participação dos servidores que serão indicados pelos
DGs.
3.5.
Plano de oferta de cursos (Presenciais e EaD) 2018 a 2022 – PDI (PRODIN);
É preciso o diálogo entre a Proen, Propesp e Prodin para definir os cursos que constarão no PDI. Foi
deliberado sobre a importância de ofertar cursos EJA e sobre replicar o mesmo curso nos campi do IFRO,
podendo ocasionar em uma concorrência dentro do instituto.
Em Ariquemes, tem havido reuniões com o setor produtivo em aquicultura para definir a oferta de
curso técnico ou tecnólogo na área, a demanda identificada foi para curso técnico. Também está sendo
definindo um tecnólogo na área de informática.
O Prof. Uberlando ressaltou que para oferta de cursos de formação para docentes, pode ser muito
mais abrangente do que a oferta de licenciatura, como uma segunda graduação, especialização, e não
devendo perder de vista o strito sensu.
O Prof. Miguel sugeriu um capítulo específico para oferta de cursos em EaD.
3.6.
Expansão da infraestrutura 2018 a 2022 – PDI (PRODIN);
A Prodin compartilhou uma planilha com os DGs para distribuir as obras e reformas previstas entre
os anos. O prazo para preenchimento dos dados é até 06 de julho.
A Deinf entrará em contato com cada campus para a realização de um esforço em conjunto entre os
engenheiros do instituto para atender e adiantar os projetos locais. Caso os DGs tenham dúvidas, poderão
contatar a Prodin e Deplan.
3.7.
Demanda de Técnicos Administrativos - Carta elaborada no VI EEDEN (Campus Vilhena);
Deliberado sobre o quadro de 45 TAEs por campus, que é um modelo insuficiente. O Conif está
negociando com o MEC para aumentar para 50 TAEs para os campi, o próximo passo é aprovação do
MPOG (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão). Existem muitos cargos para os quais não há
demanda, os IFs precisam que sejam disponibilizados códigos de vagas de técnico-administrativo,
pedagogo, esses cargos de maior pertinência para a atividade da Rede.
3.8.
Comissão local do PSU (PROEN);
A comissão está aguardando novas normativas com percentuais de divisão de vagas, das cotas, e
definição das disciplinas para critérios de seleção dos alunos. A comissão identificou a necessidade de
atuação de comissões locais para que estas recolham informações de demandas referentes ao PSU
(Processo Seletivo Unificado) para repassar à Comissão Central. Será reenviado o e-mail solicitando
indicação dos nomes para a composição de comissão local para os campi que ainda não a constituíram,
emitam a portaria de nomeação.
O Prof. Uberlando recomendou que sejam indicadas pessoas com o perfil, para que possam
efetivamente contribuir com a comissão. Foi defendido que o PSU por lançamento de notas proporciona
maior oportunidade de acesso a todos, e que o modelo de prova é injusto e não deve voltar. A Comissão
apresentou relatório, e será solicitado à comissão para que seja divulgado aos DGs.
3.9.
Publicidade IFRO (PROEN);
A comissão deverá levantar dados dos pontos em que deverá ter maior publicidade e divulgação.
3.10. Discussão sobre novo ensino médio (PROEN);
A base nacional curricular comum talvez seja definida pelo MEC até setembro, então serão iniciadas
ações nos campi, para compreender o novo ensino médio. Em 2018 será o tempo para divulgação, e em
2019, entrará em vigor.
3.11. Critérios para divulgação nos canais oficiais (ASCOM);
3.12. Parcerias e divulgação de projetos/eventos do IFRO (ASCOM);
3.13. Lançamento dos formulários de sugestão de pauta, programação visual e eventos
(ASCOM);
As sugestões de matérias e publicações podem ser enviadas à Ascom, via formulário, para padronizar e
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proporcionar maior agilidade no repasse das informações, em tempo real, que é muito importante.
3.14. Inserção dos Cursos de Pós-Graduação no SIGA (Davys);
Atualmente, os dados da Pós-Graduação são salvos em planilha Excel nos Depesps, sendo um
processo bem trabalhoso. É preciso elaborar o ROA (Regulamento de Organização Acadêmica) da PósGraduação, possibilitando o lançamento dos doados no SIGA.
O Prof. Gilmar ressaltou que é preciso uma estrutura básica da Pós-Graduação para maior eficiência
nos trabalhos. Em julho, haverá novamente uma reunião para definir o sistema e começar a implementar e
a funcionar os trâmites pelo SIGA .
3.15. Eleições de Coordenadores de Curso (Davys);
Estão sendo realizadas as eleições para coordenadores de cursos nos campi.
3.16. Orçamento 2017 (PROAD)
A Sr.ª Jéssica falou sobre a execução financeira do orçamento, o primeiro semestre foi encerrado.
O Orçamento de Custeio já foi liberado em 60% e de Investimento em 30%. Foi compartilhada a
planilha com os valores aprovados na LOA com DGs, Deplads e Cofins. Dos valores da Assistência
Estudantil, já foi repassado 75%. Ressaltou que alguns campi estão com muita disponibilidade para
empenhar, a informação que o MEC tem é que o instituto tem muito limite para empenhar, e tende a crer
que está sobrando recursos.
O Prof. Jackson esclareceu que os recursos já estão disponíveis, o único limite que não tem
disponível é o de TED (Termo de Execução Descentralizada). Ele frisou que para as demandas de TI,
estas deverão estar no PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) do IFRO, caso não estejam não
poderão ser adquiridas.
4.
Encerramento da Reunião.
O Presidente do Colégio de Dirigentes agradeceu a presença de todos e encerrou a cessão. E eu,
Flávia Cristina do Nascimento Anziliero, Secretária Executiva, lavrei esta ata.
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