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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

ATA N.º 2/2018/CODIR/REI/IFTO, DE 8 DE MARÇO DE 2018
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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 oito de março de dois
mil e dezoito, 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 Desenvolvimento Institucional, Danilo Gomes Martins; próreitor de Ensino, Ovídio Ricardo Dantas Júnior; pró-reitora de Extensão, Paula Karini
Dias Ferreira Amorim; Erna Augusta Denzin, em substituição ao 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; Ricardo Carilo Vivas, em substituição à diretorageral do Campus Porto Nacional, Lilissanne Marcelly de Sousa; diretora do Campus
Avançado Pedro Afonso, Mírian Peixoto Soares da Silva; diretor do Campus
Avançado Lagoa da Confusão, Jardel Barbosa dos Santos; e diretor do Campus
Avançado Formoso do Araguaia, Marlon Santos de Oliveira Brito. Registraram-se
também a presença da diretora de Gestão de Pessoas, Maria Edileuza Ferreira de
França, na parte vespertina da reunião, e de sua substituta, Elzilene Barbosa
Rodrigues, durante a manhã. O presidente conferiu o quórum, cumprimentou os
dirigentes e declarou aberta a reunião. Inicialmente, procedeu-se à consideração da
ata redigida no último encontro, a qual foi aprovada por unanimidade. Nairton iniciou
a reunião parabenizando as mulheres pelo dia celebrado. Em seguida, passou-se para
os informes. O presidente do Codir parabenizou a equipe da Pró-reitoria de
Desenvolvimento Institucional – Prodi – pela entrega dos projetos do refeitório
do Campus Dianópolis, da quadra poliesportiva do Campus Avançado Lagoa da
Confusão, da reforma do campo de futebol do Campus Araguatins e do almoxarifado
do Campus Colinas do Tocantins. Nairton ressaltou que a articulação para liberação
dos recursos para realização das referidas obras está sendo feita junto ao Ministério
da Educação – MEC. Em seguida, o presidente do Codir pontuou sobre a solicitação
de nomeação de psicólogo, feita pelo Campus Dianópolis, em virtude do número de
suicídios cometidos por estudantes da unidade. Nairton esclareceu que para esse
cargo não há disponibilidade de códigos de vagas, mas que por conta da situação, foi
encaminhado um ofício à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do
Ministério da Educação – Setec/MEC – contextualizando a situação
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do Campus Dianópolis e solicitando a liberação desse código. O presidente do Codir
destacou a importância do diálogo com a comunidade nessas situações, visto que por
meio dele é possível esclarecer as dúvidas e evitar os ruídos de comunicação. Quanto
à seleção de professor volunário, Nairton solicitou que o Regulamento de Atuação
para Professor Voluntário seja revisto, uma vez que a publicação dos editais causou
estranhamento à comunidade externa. O presidente do Codir franqueou a palavra aos
demais dirigentes. Nesse momento, Marcelo informou que os equipamentos do
Projeto Inova Gurupi começaram a chegar no Campus Gurupi. Com a palavra, Paula
Karini entregou os cartazes de divulgação do Festival de Talentos Estudantis –
IFestival – e lembrou que as seletivas locais devem ser realizadas até o dia dezessete
de abril. Ovídio informou sobre envio de ofício à Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior – Capes – solicitando alteração nos editais do Programa
de Iniciação à Docência – Pibid – e da Residência Pedagógica, para que eles
permitam a inclusão de dois subprojetos do IFTO na área de licenciatura em
Computação. Nairton informou que essa solicitação e questionamento também foram
feitos pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica – Conif. Com a palavra, Hígor, diretor de
Assuntos Estudantis do IFTO, destacou a importância do encontro dos
psicólogos para a elaboração do Projeto de Orientação Profissional e agradeceu aos
gestores pela parceria. Destacou ainda que será realizada uma experiência-piloto com
os terceiros anos do Campus Palmas durante o primeiro semestre desse ano. Com
relação ao calendário de reuniões ordinárias do Codir, Marcelo sugeriu que a reunião
do dia dez de julho fosse alterada para o dia vinte e oito de junho. A sugestão foi
acatada por unanimidade. Quanto ao Regulamento do Programa Qualidade de Vida,
Paula Karini sugeriu a inclusão dos nomes dos responsáveis pela aprovação dos
projetos referentes ao programa e a definição de critérios para que esses projetos
sejam considerados como parte do Programa Qualidade de Vida. Maria de Fátima,
coordenadora-geral do Programa Qualidade de Vida do IFTO, esclareceu que as
atribuições, o planejamento e a execução dos projetos ficam sob a responsabilidade
das comissões locais do Programa Qualidade de Vida. Ovídio sugeriu uma alteração
no artigo sexto: a troca do termo atuação pelo termo lotação. Após as discussões, o
documento segue para deliberação no Conselho Superior – Consup. Quanto à
formalização da data dos Jogos dos Servidores, o colegiado aprovou por unanimidade
a sugestão encaminhada pela comissão responsável: do dia vinte e seis ao dia vinte e
nove de abril deste ano. Com relação ao pagamento de diárias ou de meia-diárias para
os participantes, Hígor solicitou que ficasse definido pelo Codir. Nairton esclareceu
que cada unidade será responsável pelo pagamento das diárias dos seus servidores,
mas que o Codir precisa estalebecer um posicionamento, por isso, a questão foi
colocada em votação. Por maioria, o colegiado decidiu pelo pagamento de meiadiária aos servidores participantes do evento e de diária para os servidores que estão
na organização. Quanto aos Jogos Internos do IFTO – JIFTO –, foi levantada a
necessidade de reforma do ginásio do Campus Palmas, que será a sede do evento.
Hígor apresentou as possíveis datas com base nas sugestões dos professores de
Educação Física das unidades: quatorze a dezoito de maio, onze a quinze de maio e
dezesseis a vinte de maio. Hígor pontuou que a primeira decisão deveria ser quanto à
relização dos jogos durante a semana ou durante o final de semana. Jardel destacou
que para os estudantes dos campi avançados a realização durante a semana complica
a assiduidade nas escolas que eles cursam o ensino médio, visto que no IFTO eles
estão matriculados em cursos concomitantes. Hígor esclareceu que essa é uma
questão levada em consideração pelos organizadores, mas que por excesso de
atividades e jogos nos finais de semana, muitos professores da área não têm
disponibilidade. Após as dicussões, ficou definido que os jogos serão realizados do
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dia quatorze ao dia dezoito de maio e que a reforma do ginásio do Campus Palmas
será parcial para atender a essa demanda; depois, será realizada uma reforma mais
ampla do referido ambiente. Hígor questionou sobre a porcentagem do auxílio para
os estudantes e os dirigentes decidiram por adotar dez por cento do salário mínimo.
Paula Karini sugeriu que essa mesma porcentagem fosse adotada para o IFestival,
que ocorrerá no mês de junho. No que diz respeito à continuidade das ações para
permanência e êxito dos estudantes do IFTO, Hígor fez uma breve apresentação do
relatório emitido pela Auditoria Interna – Audin – no qual são apresentadas as
recomendações. Hígor ressaltou a importância do engajamento de todos os dirigentes
para atendimento das recomendações. A proposta foi aceita por todos os presentes.
Retornando ao Regulamento de Atuação do Professor Voluntário, Marcelo informou
que o processo do Campus Gurupi que estava em andamento foi suspenso, mas
solicitou sua finalização. Paulo Hernandes esclareceu que os editais
do Campus Colinas do Tocantins foram abertos com objetivo de conceder
oportunidades aos interessados e que essa é uma prática comum em instituições de
ensino. Antonio sugeriu a divulgação de um edital geral para cadastro das
manifestações de interesse. Ovídio ressaltou a importância do regulamento, mas
ponderou que é preciso definir limites. Paulo solicitou autorização para finalizar o
processo em andamento no Campus Colinas do Tocantins. Após as deliberações,
ficou decidido que os dois processos em andamento, do Campus Colinas do
Tocantins e do Campus Gurupi, devem ser finalizados e que o documento será
revisto. Para tanto, será designada uma comissão formada por Paulo Hernandes,
Mírian e Jardel. A primeira parte da reunião foi encerrada com retorno previsto para
às quatorze horas e trinta minutos. Ao retornar do intervalo, o presidente do Codir
falou sobre a Comissão Própria de Avaliação – CPA –, destacando a importância de
recomposição dessa comissão. Ovídio reforçou que o IFTO precisa encaminhar o
relatório até o final de março e reiterou a importância da recomposição.
Erna concordou e informou que é necessário eleger um novo presidente, visto que
sua portaria de nomeação já havia expirado, mas como não existia tempo hábil para a
eleição de um novo presidente, ela se responsabilizava pelo envio desse relatório,
contando com o envio das informações por parte das unidades até o dia vinte e cinco
de março. Em seguida, a comissão responsável pela implantação do Programa de
Estudo Sociocoeconômico e Cultural de Acompanhamento da Realidade do
Estudante – Pescar – apresentou um relatório parcial das atividades, lembrando que
o programa é mais do que um sistema, mas sim uma metodologia. Com a palavra,
Sônia, presidente da comissão, agradeceu pelo apoio institucional e falou sobre a
situação do Pescar. Passou, então, a palavra para Hellen, membro da comissão, que,
além de explicar o cronograma de implantação do Pescar, apresentou a gestão do
programa, que envolve vários projetos. O presidente do Codir agradeceu à comissão
do Pescar pelo empenho e dedicação, além disso, ressaltou a importância de
estratégias que promovam a mensuração e o acompanhamento das ações de
permanência e êxito no âmbito do IFTO. Nairton destacou ainda que esse programa
pode servir de referência para a Rede Federal e que é necessário atender às demandas
dos órgãos de controle no que diz respeito ao acompanhamento dos estudantes.
Quanto ao Regulamento das Empresas Juniores, Erna esclareceu que as alterações
foram necessárias para deixar as responsabilidades definidas. Octaviano questionou
como a carga horária nessa atividade deve ser descrita no controle de frequência.
Erna informou que pode ser definida como extensão ou apoio ao ensino, a depender
da atividade exercida pelo servidor. Paula questionou o artigo oitavo no que diz
respeito à competência para o registro da empresa Júnior, se caberia ao presidente ou
ao colegiado. Erna informou que o professor coordenador deve encaminhar a
solicitação ao Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT. Paulo recomendou a
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padronização estética do termo empresa Júnior. Paula questionou a necessidade de
contador descrita no vigésimo quinto artigo. Erna esclareceu que é preciso. Paula
sugeriu a descrição dos itens minímos que devem constar no relatório de prestação de
contas. Além disso, Paulo indicou também a inclusão da curricularização. Quanto à
extinção da empresa Júnior, Paula questionou a quem compete, se ao professor
coordenador ou ao colegiado. Erna disse que fará a alteração, atribuindo a
competência ao colegiado. Ovídio sugeriu uma alteração no trigésimo oitavo artigo: a
mudança do termo institutos pelo termo unidades. Erna informou que as alterações
serão feitas para posterior envio ao Conselho Superior. Quanto à divisão dos códigos
de vagas para docentes, os dirigentes apresentaram as demandas das unidades com
base na relação professor e aluno, como também com foco na abertura de futuros
cursos. Após as deliberações não ficou definida como será a divisão das vagas no
âmbito do IFTO, ficando essa discussão para uma próxima reunião. Discutidos tais
pontos, o presidente do Colégio de Dirigentes do IFTO, Francisco Nairton do
Nascimento, encerrou a reunião agradecendo a presença e a participação de todos, e
eu, Maiara Sobral Silva, secretária substituta do Colégio de Dirigentes, lavrei a
presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo presidente
e pelos demais membros presentes do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins.
Documento assinado eletronicamente por Jonas Reginaldo de Britto, Diretorgeral, em 06/04/2018, às 16:47, 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 Maiara Sobral Silva, Servidora, em
09/04/2018, às 13:36, 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 17/04/2018, às 15:04, 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 Francisco Nairton do Nascimento,
Presidente, em 20/04/2018, às 14:35, 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
20/04/2018, às 17:00, 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 Ricardo Carilo Vivas, Servidor, em
20/04/2018, às 17:42, 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 Erna Augusta Denzin, Pró-reitora
Substituta, em 20/04/2018, às 17:47, 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 Mirian Peixoto Soares da Silva,
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Diretora, em 20/04/2018, às 18:39, 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 Marlon Santos de Oliveira Brito,
Diretor, em 22/04/2018, às 16:35, 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 22/04/2018, às 19:42, 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 Paulo Hernandes Goncalves da Silva,
Diretor-geral, em 23/04/2018, às 13:21, 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
23/04/2018, às 13:37, 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 Jardel Barbosa dos Santos, Diretor, em
23/04/2018, às 13:49, 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
23/04/2018, às 14:36, 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, Diretorgeral, em 25/04/2018, às 21:21, 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, Próreitor, em 26/04/2018, às 11:09, 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, Pró-reitor,
em 16/05/2018, às 09:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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