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Ata da primeira reunião ordinária do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO. Aos dias vinte e dois do mês
de fevereiro de dois mil e dezessete, com as atividades agendadas para os horários de
expediente, das oito às doze horas e das catorze às dezoito horas, no Auditório I da
Reitoria do IFTO, situada na Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul,
conjunto 1, lote 8, na cidade de Palmas-TO, reuniu-se, sob a presidência do magnífico
reitor Francisco Nairton do Nascimento, o Colégio de Dirigentes – Codir –, composto
pelo reitor como presidente; pelos pró-reitores, pelos diretores-gerais dos campi e pelos
diretores dos campi avançados do IFTO. Foi registrada a presença dos seguintes
membros: pró-reitor de Administração Rodrigo Soares Lelis Gori; pró-reitor de
Desenvolvimento Institucional Danilo Gomes Martins; pró-reitor de Ensino Ovídio Ricardo
Dantas Júnior; pró-reitora de Extensão Paula Karini Dias Ferreira Amorim; pró-reitor de
Pesquisa e Inovação Augusto Cesar dos Santos; diretor-geral do Campus Araguaína,
Cristiano Fernandes Mateus; diretor-geral do Campus Araguatins, Décio Dias dos Reis;
diretor-geral pro tempore do Campus Dianópolis, Jonas Reginaldo de Britto; diretor-geral
do Campus Gurupi, Marcelo Alves Terra; diretor-geral pro tempore do Campus Colinas
do Tocantins, Paulo Hernandes Gonçalves da Silva; diretor-geral do Campus Palmas,
Octaviano Sidnei Furtado; diretor-geral do Campus Paraíso do Tocantins, Antonio da Luz
Junior; diretora-geral do Campus Porto Nacional, Lilissanne Marcelly de Sousa; diretora
d o Campus Avançado Pedro Afonso, Juliana Ferreira de Queiroz; diretor do Campus
Avançado Lagoa da Confusão, Valquires Martins de Santana; e diretor do Campus
Avançado Formoso do Araguaia, Dêmis Carlos Ribeiro Menezes. Registrou-se também a
presença da diretora de Gestão de Pessoas Maria Edileuza Ferreira de França. O
presidente conferiu o quórum, cumprimentou os dirigentes e declarou aberta a reunião.
Nairton antecipou a discussão do ponto 4, Jogos dos servidores, e passou a palavra para
Higor Lira, que informou que o evento está sob a coordenação do Programa Qualidade de
Vida – PQV – e da Coordenação de Esportes da Reitoria. Higor fez menção a uma final
que não ocorreu na edição dos jogos em 2014, e sugeriu que o resultado dessa decisão
pendente seja conferido por meio da cobrança de pênaltis, tendo em vista que o grande
quantitativo de unidades e servidores envolvidos nestes jogos de 2017 dificulta a realização
de uma partida com tempo normal. Higor informou que a equipe responsável pelos jogos
dos servidores sugeriu, ainda, como alternativa à sugestão anterior, premiar ambas equipes
que, naquela oportunidade, se classificaram para a final. Jonas de Britto, por sua vez,
sugeriu que ficasse a cargo da comissão organizadora dos jogos deliberar sobre tais
critérios de premiação. Nairton defendeu que o Codir decida essa questão. Jonas então se
manifestou favorável a que a comissão decida entre as duas sugestões apresentadas pela a
equipe responsável pelos jogos dos servidores. Os dirigentes decidiram que a abertura
ocorrerá no dia 30 de março, quinta-feira, ocasião que contará com a entrada das
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delegações. Foi proposta a apresentação de documento que comprove, no ato da
inscrição, aptidão física. Contudo, Juliana Queiroz sugeriu que, em vez da declaração de
aptidão, o servidor assine um termo de responsabilidade. Discutida a sugestão, os
dirigentes acordaram que utilizarão o termo de responsabilidade, em vez do atestado de
aptidão física. Em seguida, Nairton submeteu a ata da reunião anterior à apreciação dos
dirigentes, que a aprovaram por unanimidade. Nos informes, Nairton explicou que
pagamentos referentes a exercício anterior são efetuados pelo Ministério do Planejamento,
e esclareceu que não detém informações claras sobre os critérios utilizados pelo ministério
na efetivação de tais pagamentos. Por essa razão, encaminhou ofício ao Ministério da
Educação, em busca de informações que esclareçam tais critérios de pagamento. Antonio
da Luz disse reconhecer que o pagamento não é mesmo efetivado pelo IFTO; contudo,
defendeu que a gestão se atente a todas as situações que envolvam pagamento de exercício
anterior, de modo que haja transparência, por exemplo, no reconhecimento de dívidas.
Antonio citou que há vários processos entregues no mesmo período; no entanto, alguns
tiveram a dívida reconhecida, e outros ainda aguardam tal reconhecimento. Assim, Antonio
pediu que divulguem a relação dos processos, com data de entrada e situação de
reconhecimento de dívidas. Antonio também disse reconhecer a dificuldade dos servidores
em razão da grande demanda de trabalhos, mas defendeu que o levantamento proposto
seja realizado. Edileuza França pontuou que os campi podem fazer o levantamento dos
seus próprios processos, e explicou que a rubrica paga é referente a exercício anterior, e
não separada por Reconhecimento de Saberes e Competências – RSC – ou outras
situações. Antonio esclareceu que já se antecipou a esse levantamento, e pôde perceber
que alguns processos obtiveram reconhecimento, ao passo que outros não, embora tenham
sido enviados no mesmo período para a Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP. Por isso,
Antonio defendeu clareza nos critérios de reconhecimento de dívidas. Danilo Martins pediu
que sejam observados os passos dos processos de exercícios anteriores. Edileuza explicou
que geralmente tais processos ficam um período extenso nos campi, e depois são enviados
para a DGP, que já conta com outras demandas. Nairton disse concordar que seja
divulgada a data de entrada de processos na DGP. Edileuza ratificou que a DGP não tem
condições de fazer o levantamento desses processos, mas os campi têm condições de
fazê-lo. Edileuza esclareceu que teve conhecimento do pagamento de RSC quando a folha
de pagamento foi homologada. Paulo Hernandes disse que possui processo de exercício
anterior com valor inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais), mas ainda não recebeu, e citou a
Portaria Conjunta n.º 02, de 30 de novembro de 2012, emitida pelo Ministério do
Orçamento, a qual esclarece que valores inferiores ao supracitado podem ser pagos a
qualquer tempo. Paulo disse concordar com Antonio, e defendeu que a DGP faça esse
levantamento e dê publicidade a ele. Em seguida, Danilo Martins destacou a necessidade
de atualização de dados no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministério da Educação – Simec. Danilo também frisou que demandas de alteração do
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – devem ser encaminhadas à Pró-reitoria de
Desenvolvimento Institucional – Prodi. Paula Karini disse que, por enquanto, não há
previsão de liberação de bolsa-formação para a abertura de turmas do programa Mulheres
Mil. Rodrigo Gori informou que, em relação ao orçamento 2017, foram liberados cerca de
15% (quinze por cento) para custeio, mas até o momento não houve liberação de recursos
de capital. Augusto Cesar disse que há proposta de implantação de dois programas de
pós-graduação stricto sensu: mestrado profissional em Educação Profissional e
Tecnológica e mestrado profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia para Inovação. Stefan Oliveira Rosa, diretor de Pós-
graduação, apresentou o perfil dos professores que participarão do Programa de Pós-
graduação em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT – e do Programa de Pós-
graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação -
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Profnit. Paulo Hernandes informou que um aluno de curso de doutorado da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ – está desenvolvendo sua tese no Campus
Colinas do Tocantins, e, para a efetivação desse trabalho acadêmico, o campus recebeu
vinte bovinos e quatro equinos. Na oportunidade, Paulo agradeceu ao pró-reitor Rodrigo
Gori e aos diretores Décio dos Reis e Antonio da Luz pela cessão de materiais ao Campus
Colinas do Tocantins. Em sequência, Ovídio Dantas destacou a implantação do software
SophiA nas bibliotecas do IFTO. Com a palavra, Higor Lira perguntou se os dirigentes
aprovam a proposta de realização do encontro estudantil no início de maio. Os membros
aprovaram tal proposta. Higor propôs que os Jogos Internos do Instituto Federal do
Tocantins – Jifto – sejam realizados entre 22 de maio e 2 de junho, e notificou que
nenhuma unidade manifestou interesse em sediar o evento. Juliana Queiroz pontuou que a
data proposta está próxima à data do Ifestival. Assim, Higor sugeriu que os jogos sejam
realizados entre 2 e 6 de maio. Na oportunidade, acordou-se que o Campus Paraíso do
Tocantins sediará o evento. Com a palavra, Edileuza informou que consultará os
candidatos que participaram do concurso público para deles se informar sobre o local de
nomeação. A diretora apresentou as vagas para as quais os candidatos serão nomeados,
bem como as vagas que serão disponibilizados em próximo concurso. Nairton disse que,
na reunião do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica – Conif –, não houve definição quanto à distribuição
dos recursos de capital, ação 20 RG. Assim, o presidente do Codir solicitou que os
gestores analisem suas prioridades na aplicação de recursos de capital, executando obras
que são imprescindíveis para o processo de ensino. Nairton pontuou que, não havendo os
valores da ação 20 RG a serem destinados ao IFTO, não há como discutir, no momento, o
seu emprego. Nairton pediu que os gestores providenciem os planos de trabalho de obras
essenciais nos campi, encaminhando-os para a Reitoria. Gori pediu que os campi
encaminhem para a Pró-reitoria de Administração a relação de mobiliários e equipamentos.
No ponto 5, os dirigentes aprovaram o calendário de reuniões do Codir no ano de 2017.
No ponto 6, discussão sobre o Processo n.º 23236.003295/2017-64, Nairton disse que
há professores do Campus Palmas solicitando alteração de regime de trabalho para
Dedicação Exclusiva – DE. Nairton informou que um dos professores do Campus Colinas
dos Tocantins está se mudando para Palmas, em razão de acompanhamento de cônjuge.
Informou também que um professor do Campus Palmas o procurou para declarar
interesse em ocupar a vaga a ser deixada pelo professor removido do Campus Colinas do
Tocantins, desde que pudesse ter seu regime de trabalho alterado para DE. Nairton
explicou que o professor do Campus Colinas do Tocantins abriu processo direcionado
para solução da questão ora exposta, e que tal processo foi encaminhado para
manifestação dos diretores dos campi Colinas do Tocantins e Palmas. Octaviano explicou
que atualmente a Instrução Normativa – IN – veda a remoção quando o servidor estiver
cumprindo quarentena de tempo de afastamento, expôs também que o campus não possui
banco para fazer concessão a todos os professores que demandam alteração de regime de
trabalho. Octaviano disse que, em seu parecer, não havendo óbice do reitor, pode ocorrer
a remoção. Paulo Hernandes disse ser favorável à remoção, já que o Campus Colinas do
Tocantins está sem professor de Biologia. Para adequação da força de trabalho, ficou
acordado que o Campus Colinas do Tocantins irá se posicionar oficialmente ante a direção
do Campus Palmas. No ponto 7, Fórum de Educação do Campo – Forcampo –, Paulo
Hernandes informou que, nos dias 14 e 15 de fevereiro, participou do Forcampo, em
Brasília. Paulo disse que, no encontro, foram discutidos a gestão educacional e
administrativa dos campi agrícolas, a realização de mesas-redondas acerca do ensino
agrícola e da educação do campo, a caracterização dos campi agrícolas, o
desenvolvimento e o incentivo político de formação continuada para servidores que atuam
ou têm interesse em atuar na educação do campo, o incentivo à participação na Olimpíada
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Brasileira de Agropecuária, a inclusão de cotas no processo seletivo para estudantes
oriundos da zona rural, a realização do I Encontro Pedagógico e Administrativo de
Educação Agrícola e do Campo da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
em agosto de 2017, no Campus Urutaí, do IF Goiano, a web conferência sobre cálculo de
orçamento de campi agrícolas com o pró-reitor Marco Maciel, do Instituto Federal do
Triângulo Mineiro. Em seguida, Paulo pediu que os gestores preencham as informações do
formulário já encaminhado. Lilissanne pediu que o formulário seja encaminhado em PDF,
para, por meio de sua consulta, reunir todos os documentos necessários para
preenchimento do formulário eletrônico. No ponto 8, Regulamento de Professor Voluntário
do IFTO, Paulo Hernandes apresentou as alterações na minuta do regulamento em
conformidade com o parecer da Procuradoria Jurídica junto ao IFTO. Os dirigentes, após
discussão, decidiram retirar da minuta a proposta de que a contratação de professor
voluntário ocorra no início de cada semestre ou ano letivo. A procuradora federal Maristela
Plessim, que esteve presente durante a discussão desse ponto, esclareceu que a vedação à
atuação do professor voluntário em substituição a professor do quadro do IFTO refere-se
a situações que demandem substituição permanente ou prolongada. Assim, em eventual
ausência de professor, o voluntário pode excepcionalmente substituí-lo. Na ocasião, os
dirigentes acordaram que o servidor técnico-administrativo ocupante de função gratificada
ou cargo de direção poderá atuar como professor voluntário, com carga horária máxima de
até quatro horas semanais; já os demais técnicos administrativos terão o limite de sessenta
horas semanais, contabilizadas as horas de atuação no cargo efetivo e as horas de atuação
na qualidade de professor voluntário. Os dirigentes acordaram também que o professor
voluntário pagará seu seguro e será posteriormente ressarcido pela instituição. No ponto
11, Participação na Jornada Nacional de Iniciação Científica – JNIC –, Mariana Britto,
diretora de Pesquisa, informou que o evento ocorrerá em Minas Gerais, e destacou que há
dezenove trabalhos de estudantes do IFTO aprovados para apresentação na JNIC. Assim,
Mariana questionou se a instituição arcará com despesas relacionadas à apresentação
desses trabalhos. Segundo a diretora, não há necessidade de os orientadores
acompanharem os estudantes nesse evento, e o prazo para que a coordenação do evento
seja informada acerca do envio dos estudantes finda-se no dia 22 de março. Acordou-se
que a Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação – Propi – informará aos campi, por e-mail,
quais alunos tiveram seu trabalho selecionado, a fim de que a unidade verifique a
possibilidade de envio desses alunos e pagamento de suas despesas. Gori sugeriu que a
inscrição seja paga por meio da assistência estudantil. Ficou acordado que o pagamento da
inscrição seja realizado por meio de nota de empenho, ficando o campus responsável por
verificar a viabilidade das demais despesas. Caberá à Propi fazer a instrução do processo.
Em seguida, a procuradora Maristela Plessim, em atenção às orientações da Advocacia-
Geral da União – AGU –, disse que muitas vezes se revela inútil recorrer de decisões
judiciais, e que, por isso, deve haver uma seleção criteriosa das situações em que, de fato,
se possa recorrer. Maristela citou casos de processos de alunos, cuja permanência na
unidade em nada afeta a instituição. Assim, a procuradora pediu aos gestores que analisem
todas as situações, e, quando optarem por recorrer de alguma decisão, que o façam de
forma bastante justificada. Maristela também frisou que os trâmites dos processos seguirão
a Portaria Normativa n.º 01/2014/REITORIA/IFTO, que, entre outras disposições,
prescreve que as consultas jurídicas devem ser encaminhadas por intermédio do Gabinete
do Reitor. No ponto 9, revisão do processo de oferta de cursos de pós-graduação lato
sensu, Stefan Oliveira Rosa esclareceu que, neste momento, tem trabalhado sozinho no
regulamento que tratará da submissão de projetos. Por isso, trouxe esse ponto para o
Codir, com vistas a ser criada uma comissão responsável pela elaboração da proposta de
regulamento. Tal comissão, segundo Stefan, deverá priorizar a multidisciplinaridade e a
diversidade curricular. Stefan expôs que, de acordo com Ofício-circular n.º 103/2012-
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DREPT/SETEC/MEC, de 21 de novembro de 2016, em se tratando de proposta de
curso, deve haver um responsável pelo curso, o qual assuma a qualidade de coordenador.
Sugeriu-se designar um responsável técnico, tendo em vista a falta de funções vagas no
IFTO. Ante tal situação, Stefan sugeriu que o responsável técnico tenha sua carga horária
reduzida no campus, de modo que disponha de dezesseis horas semanais para coordenar
o curso. Acordou-se limitar em até doze horas-aula a atuação do responsável técnico, a
fim de que tenha disponibilidade para se dedicar ao curso de pós-graduação. Em
sequência, Stefan apresentou o fluxo dos processos. No ponto 12, apresentação do
Comitê de Ética em Pesquisas com seres humanos, Candice Novaes explicou que o
comitê, além de avaliar os projetos, contribui para o melhoramento de pesquisas, sugerindo
adequações que elevem a sua qualidade. Expôs que o comitê agrega valor ao pesquisador
e à instituição. Candice explicou que o comitê conta com dezoito membros, dos quais
dezesseis são servidores do IFTO e dois são oriundos de comunidade externa. Segundo
Candice, há necessidade de um servidor administrativo que se dedique exclusivamente ao
comitê. Candice apresentou o calendário 2017 do comitê, e pediu apoio dos gestores para
que os membros do comitê possam cumprir as duas horas semanais recomendadas para
capacitação, que envolve leituras e pesquisas. Candice frisou que o trabalho da comissão
não é remunerado, e se apresenta como de grande relevância pública. Em seguida,
Candice apresentou a forma de trabalho da comissão, bem como a legislação vigente que
norteia tal trabalho. No ponto 13, regulamento eleitoral para os cargos de reitor e diretor-
geral, Juliana Queiroz apresentou algumas sugestões voltadas para o regulamento. Uma
dessas sugestões defende que o julgamento de denúncia seja realizado pela Comissão
Central, independente de a denúncia ser dirigida a candidato a reitor ou a diretor-geral. Há
também a sugestão de que servidor afastado possa se candidatar. Em sua análise, a
comissão de elaboração do regulamento considerou incoerente conferir candidatura a
servidor afastado. Antonio da Luz disse que, ao proibir a candidatura de servidor afastado,
a comissão cria uma norma não prevista na Constituição. Não obstante esse argumento,
prevaleceu a orientação de que o servidor afastado não poderá se candidatar. Juliana
expôs a sugestão que demanda consulta para escolha de diretor dos campi avançados.
Jonas de Britto pontuou que, antes de haver a consulta, faz-se necessário verificar se a
comunidade de fato pretende participar de tal consulta, tendo em vista que, nos campi em
fase de implantação, a direção indicada pelo reitor pode permanecer por até cinco
anos. Após discutir tal questão, o Codir decidiu que haverá consulta nos campi avançados,
bem como nos campi em fase de implantação, em concomitância às eleições para reitor e
diretor-geral. Em sequência, Juliana informou que, diferente do regulamento anterior, o
novo regulamento proposto não obriga o servidor-candidato a se afastar das atividades
durante o período eleitoral. Com a palavra, Higor Lira apresentou nova proposta de datas
para realização do Jifto, que, conforme o novo acordo, ocorrerá entre 19 e 23 de junho de
2017. Discutidos tais pontos, o presidente do Colégio de Dirigentes d o IFTO, Francisco
Nairton do Nascimento, encerrou a reunião, e eu, Quenízia Vieira Lopes, secretária do
Colégio de Dirigentes, assino a presente ata, que, depois de lida e aprovada, é assinada
também pelo presidente e pelos demais membros presentes do Colégio de Dirigentes do
IFTO.

Documento assinado eletronicamente por Quenizia Vieira Lopes , Secretária,
em 30/03/2017, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Francisco Nairton do Nascimento,
Presidente , em 30/03/2017, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Lilissanne Marcelly de Sousa,
Diretora-geral, em 30/03/2017, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Hernandes Goncalves da
Silva, Diretor-geral, em 30/03/2017, às 11:52, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Paula Karini Dias Ferreira Amorim,
Pró-reitora, em 30/03/2017, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Soares Lelis Gori, Pró-reitor,
em 30/03/2017, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Danilo Gomes Martins , Pró-reitor, em
30/03/2017, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Alves Terra , Diretor-geral, em
30/03/2017, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ovidio Ricardo Dantas Junior, Pró-
reitor, em 30/03/2017, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Octaviano Sidnei Furtado, Diretor-
geral, em 30/03/2017, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Ferreira de Queiroz, Diretor,
em 30/03/2017, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Demis Carlos Ribeiro Menezes ,
Diretor, em 30/03/2017, às 22:04, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Decio Dias dos Reis , Diretor-geral, em
03/04/2017, às 08:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Silva de Sousa, Diretor
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Substituto, em 03/04/2017, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cristiano Fernandes Mateus , Diretor-
geral, em 05/04/2017, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jonas Reginaldo de Britto, Diretor-
geral, em 05/04/2017, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Valquires Martins de Santana, Diretor,
em 05/04/2017, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Augusto Cesar dos Santos , Pró-reitor,
em 05/04/2017, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Junior, Diretor-geral,
em 06/04/2017, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0036765 e o código CRC 48899BF6.
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