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

ATA N.º2/2018/CODIR/REI/IFTO, DE 6 DE ABRIL DE 2018
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Ata da segunda reunião extraordinária do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO. Aos seis dia do mês de abril
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 Administração Rodrigo Soares Lelis Gori; pró-reitor de
Ensino Ovídio Ricardo Dantas Júnior; pró-reitora de Extensão Paula Karini Dias
Ferreira Amorim; Erna Augusta Dezim em substituição ao pró-reitor de Pesquisa e
Inovação; diretor-geral do Campus Araguaína, Cristiano Fernandes Mateus; diretorgeral 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 do Campus Avançado Pedro Afonso, Mírian Peixoto Soares da Silva; diretor
do Campus Avançado Lagoa da Confusão, Jardel Barbosa dos Santos; e o diretor do
Campus Avançado Formoso do Araguaia, Marlon Santos de Oliveira Brito.
Registrou-se também a presença de Maria Edileuza Ferreira de França, diretora de
Gestão de Pessoas e de Juliana Ferreira de Queiroz. 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. Em seguida, passou-se para o informes. Nairton informou que saiu o
decreto da nomeação do professor Antônio da Luz. Nairton disse que essa reunião foi
convocada devido ao aumento do banco de servidores com código de vagas para dez
Técnico-administrativos em Educação - TAE e vinte e dois professores. Nairton disse
que tinha decidido não mais discutir esse assunto na sua gestão mas recebeu um
documento solicitando informações sobre esses códigos de vagas que deve ser
enviado de volta, impreterivelmente, até dia 9 de abril de 2018. Nairton explicou que
esperavam por esse aumento no banco de servidores desde 2014 e só agora veio.
Nairton explicou que o pleito do Conif era que na Portaria Interministerial fosse
publicado o que preceitua a Portaria 246,ou seja o banco no volume que cada
instituição tem direito mas, continuou dizendo, não foi feito dessa forma, veio apenas
esse número reduzido de vagas. Nairton continuou explicando que de acordo com a
Portaria 246 o Instituto Federal do Tocantins – IFTO- tem saldo tanto de professores
quanto de TAEs. Nairton informou que haverá algumas alterações na rede federal que
serão apresentadas na próxima reunião do Conif. Nairton disse que haverá uma
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reorganização na rede federal. Nairton disse que vê como um grande problema a
alteração da lei em um governo que não tem grande adesão com a rede federal.
Nairton informou que há ainda a proposta para que não haja mais dois mandatos para
reitores e diretores, seria um mandato único com duração de 5 (cinco) anos. Nairton
disse que essas alterações na lei que preocupam a todos e continuou dizendo que
estão querendo deixar o Sistema S como rede federal . Nairton afirmou que essa é
uma discussão mais complexa. Nairton informou ainda que receberam recentemente
um ofício esclarecendo que as vagas dos servidores que pediram vacância só serão
supridas se essas vagas estivessem ocupadas até o dia 31 de março de 2017. Nairton
esclareceu que tem recebido pedido de redistribuição de alguns servidores e pediu
que os diretores vejam com atenção o histórico desse código de vagas e, Nairton
sugeriu que, em caso de dúvidas, ligassem para a diretora de gestão de pessoas.
Professor Nairton perguntou se alguém tem algum informe. Octaviano pediu a
palavra e agradeceu pelos últimos oito anos de convivência e trabalho juntos no
Codir. Octaviano disse que sua gestão como diretor do Campus Palmas termina no
dia 12 de abril de 2018 e agradece a paciência e a colaboração de todos .Octaviano
disse que no decorrer desse tempo tiveram algumas divergências de pensamento mas
que no balanço geral foi tudo muito bom. Octaviano disse que todas as ações ,
decisões tomadas durante esses oito anos foram pensando no melhor para o Campus
Palmas. Octaviano ressaltou que sempre teve autonomia para as decisões, que teve o
apoio da Reitoria e agradeceu ao professor Nairton. Octaviano informou que o
processo de transição está ocorrendo no Campus Palmas de forma tranquila em
alguns setores mas que em outros não essa transição não ocorre de forma tão
tranquila. Octaviano disse que entende o processo de transição como repasse de
informações das ações que estão sendo desenvolvidas. Com a palavra, Nairton
informou que esta é a última reunião do Codir. Nairton agradeceu a Deus e a todos os
servidores. Nairton disse que a Reitoria está disponível para a transição e explicou
que já havia sugerido ao Professor Antônio que viesse com sua equipe. Nairton
explicou que cada servidor do gabinete ficou 15 dias exercendo a função de chefe de
gabinete para aprender o trabalho. Nairton disse que Quenízia e Távilla elaboraram
um roteiro com o passo a passo de todos os documentos feitos pelo gabinete. Nairton
disse que a Juliana retornou de sua licença e sugeriu que ela já fosse para a DGP que
é um setor que precisa de servidores. Nairton disse que na Reitoria não há tantos
servidores, que há carência de servidores aqui também. Nairton informou ainda que
passará em todos os campi para agradecer o apoio nesses 8 anos de gestão. Nairton
disse que recurso para o refeitório de Dianópolis está cadastrado e informou que está
sempre em contato com a deputada Dorinha tem para agilizar a vinda desses recursos.
Nairton expôs que está garantido o valor de R$4.350.000,00 (quatro milhões
trezentos e cinquenta mil reais) que serão destinados ao refeitório do Campus
Dianópolis, a garagem e o almoxarifado do Campus Colinas, a reforma de um campo
de futebol no Campus Araguatins e uma quadra coberta em Lagoa da Confusão.
Nairton esclareceu que desse valor, tem 500.000,00 (quinhentos mil reais)
provenientes de uma emenda individual para o refeitório do Campus Dianópolis.
Nairton disse que teme que com a mudança de ministros esse recurso não seja
descentralizado. Com a palavra, Rodrigo Gori informou que o financeiro desse mês
de abril ainda não foi liberado nenhum percentual mas que isso poderá ocorrer até o
final do dia. Rodrigo explicou ainda que em relação a parte orçamentária já foi
liberado 50 % de custeio para os campi. Gori esclareceu que quando fala custeio
engloba a assistência estudantil. Rodrigo Gori explicou que em relação ao capital foi
liberado 40% para aqueles campi que tinham previsão de capital na LOA, na ação
20RL, Gori continuou dizendo que a ação 20RG não foi liberada na plenitude.
Rodrigo Gori informou que os R$ 2.000.000.00 (dois milhões) constantes na ação
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20RL não foram liberados na totalidade. Rodrigo Gori sugeriu que deverá ter uma
discussão futura para propostas de divisão desse montante. Segundo Rodrigo Gori,
em relação ao capital, os 40% já estão na conta e que alguns campi já fizeram a
execução desse orçamento. Rodrigo Gori disse que em relação ao custeio a previsão é
que até maio seja liberado mais 30% e que vai travar nos 80% até o final do
exercício. Rodrigo Gori disse que se houver uma expectativa boa de arrecadação
pode chagar ao 100% de custeio. Rodrigo Gori esclareceu que quanto ao capital
estima-se que haverá contingenciamento esse ano novamente, cerca de 40 ou 50%, e
que isso engloba todas as ações. Rodrigo Gori agradeceu a todos, em nome da equipe
Proad, pelos oito anos de trabalho a frente da pró-reitoria de administração e pediu
desculpas pelas eventuais falhas no trabalho desenvolvido. Edileuza pediu a palavra
para avisar que tem algumas instituições que não estão obedecendo a portaria ou a lei
em relação aos códigos de vagas. Edileuza disse que a instituição que nomeia sem
observar a lei ou a portaria assume o risco. Edileuza disse que optou por seguir tanto
a portaria quanto a lei pois o descumprimento pode acarretar em improbidade
administrativa e a demissão do servidor nomeado sem autorização. Edileuza
agradeceu a todos pela acolhida no Codir e por sempre apreciarem seus
pronunciamentos. Edlieuza agradeceu ao professor Nairton pela confiança nela
depositada para estruturar a diretoria de gestão de pessoas. Edileuza pediu desculpas
pelas eventuais falhas no decorrer do trabalho. Com a palavra, Décio parabenizou o
trabalho desenvolvido pelo professor Octaviano a frente do Campus Palmas. Décio
agradeceu, em nome do professor Nairton, a todos os servidores da reitoria. Décio
agradeceu aos colegas pela parceria desenvolvida ao longo dos anos. Décio
parabenizou ao professor Nairton pelo trabalho e desejou a ele sucesso nessa nova
etapa. Nairton passou a palavra para Edileuza para tratarem do ponto de pauta.
Edileuza explicou que a portaria aumentou o banco do IFTO para TAE em dez vagas
e o banco EBPT em vinte e duas vagas. Edileuza esclareceu que uma vaga de TAE já
está destinada para a vaga de arquiteto pois houve a regressão de aposentadoria da
servidora Élida. de forma que serão distribuídas 9 vagas. Edileuza explicou que em
relação as vagas de professor, 1 está destinada ao professor Paulo Tizoni por decisão
judicial, restando dessa forma 21 vagas de professor. Edileuza sugeriu que
começassem as discussões pelas vagas de TAEs. Edileuza informou que as vagas
serão supridas ainda em 2018 e acrescentou que trouxe a relação das vagas que tem
em concursos. Edileuza explicou que redistribuição esse ano será muito difícil pois os
processos que não chegarem no Ministério da Educação - MEC- até o dia 26 de maio
de 2018 não serão analisados. Edileuza esclareceu que o aproveitamento de concurso
também está muito difícil pois mesmos obedecendo o parecer da procuradoria federal
junto ao IFTO para aproveitamento de concursos aqui da região norte os processos
estão sendo indeferidos pelo TCU com a justificativa de não serem da mesma
localidade, ou seja , o concurso tem que ser feito no mesmo Estado e na mesma
localidade. Edileuza esclareceu que conforme o acórdão do TCU só poderíamos
aproveitar concurso da UFT. Nairton apresentou uma proposição para que 1 das 9
vagas fosse destinada ao cargo de tecnólogo em gestão pública e que esse código de
vaga ficasse na reitoria. Nairton esclareceu que essa situação seria para atender uma
situação bem específica, pois a esposa de um servidor foi nomeada recentemente para
o Instituto Federal do Mato Grosso. Nairton disse já conversou com o reitor do IFMT
sobre a possibilidade de uma redistribuição com o IFTO concedendo o código de
vaga. Nairton disse que a sua proposição é que o código de vaga do cargo de
tecnólogo em gestão pública ficasse na reitoria. Nairton esclareceu que esse cargo
pode atuar na reitoria em qualquer um dos setores. Edileuza lembrou a todos que tem
em mãos o modelo do campus de acordo com a Portaria 246 e a estimativa do que
pode ser pedido, do quanto cada campi comporta de classe E, C e D. Edileuza
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explicou que alguns pedidos serão descartados de antemão porque tem campi que já
está com o banco no limite. Nairton explicou que há no campus Palmas excesso de
professores e ressalta que se tivessem em mãos a portaria 246 o campus Palmas não
teria excedente, pois a divisão teria sido feita de acordo com a Portaria. Edileuza
disse que há dezenove pedidos de código de vagas nível E e que precisam reduzir
para oito. Marcelo falou que colocou as 4 opções que atenderiam o Campus Gurupi
mas que poderia ser 1 vaga para ficar no lugar da vaga da servidora Marcela.
Edileuza respondeu que realmente a Marcela está contando no banco do Campus
Gurupi e que saindo a remoção dessa servidora teriam direito a uma vaga. Nairton
esclareceu que a servidora está cedida para a UFT e que tem cobrado sempre esse
código de vaga e Nairton disse que já deu prazo para a UFT devolver a servidora ao
IFTO ou o código de vagas. Marcelo disse que para ajudar a todos falou que que
poderia reduzir a quantidade solicitada pelo Campus Gurupi de 4 para apenas 1.
Edileuza fez a leitura de quantos cargos nível “ E” cada campi tem direito e explicou
que de acordo com a Portaria do Ministério da Educação o Campus Paraíso tem
direito a 15 e está com quinze, Campus Palmas tem direito a 35 e está com 37,
Campus Porto Nacional tem direito a 15 e está completo, Campus Gurupi tem direito
a 15 e está com 16, Campus Araguatins tem direito a 28 e tem folga de 6, Campus
Araguaína tem direito a 15 e está completo, Campus Dianópolis tem direito a 8 e
pediu 4, Campus Colinas pediu 3, Campus Lagoa da Confusão tem direito a 5 e pediu
3, Campus Formoso tem direito a 5 e pediu 2, Campus Pedro Afonso tem direito a 5 e
pediu 2, e a Reitoria que tem direito a 90 e está com 51. Edileuza sugeriu que tem
que distribuir esses códigos de vagas para quem tem direito a código de vagas para
não exceder em algum ou faltar em outros campi. Nairton pediu que todos se
atentassem para a demanda real dos campi. Jardel perguntou se existe a
obrigatoriedade da nomeação em 2018. Edileuza respondeu que sim e disse ainda que
até no final de abril de 2018 enviarão uma planilha com as demandas de vagas a
serem preenchidas em 2019 . Edileuza mostrou uma tabela com a relação de TAEs
em concurso que pode suprir a demanda dos campi. Edileuza explicou que os códigos
de vagas que o IFTO tem de classe E são de administrador, arquiteto e urbanista,
auditor, engenheiro ambiental, engenheiro civil, médico clínico, nutricionista,
pedagogo, relações públicas, secretário executivo e técnico de assuntos educacionais.
Edileuza explicou que o MEC não tem vagas que mais os campi precisam, que são de
contador, psicólogo, bibliotecário, assistente social, biblioteconomista . Edileuza
passou a analisar as tabelas enviadas pelos campi . Edileuza apresentou a tabela do
Campus Pedro Afonso e a diretora Míriam resolveu solicitar apenas 1 técnico em
assuntos educacionais. Edileuza passou a analisar a tabela do Campus Colinas que
pediu 1 técnico em assuntos educacionais, e 1 administrador totalizando 2. Edileuza
mostrou a tabela do Campus Formoso do Araguaia que solicitou 2 vagas. Edileuza
analisou a tabela do Campus Dianópolis solicitou 2 vagas. Em seguida Edileuza
mostrou a tabela do Campus Avançado Lagoa da Confusão solicitou 1 técnico em
assuntos educacionais e um administrador, totalizando 2 vagas. Edileuza informou
que o Campus Gurupi solicitou 1 vaga. Edileuza fez a somatória e totalizou 10
códigos de vagas .Edileuza explicou que tem as duas destinadas a reitoria. Edileuza
questionou de onde pode tirar e quem poderia ceder. Ovídio sugeriu analisar quantos
servidores dos cargos pretendidos já existem nos campi. Edileuza sugeriu que
usassem uma tabela que é publicada no site que apresenta a quantidade de cargos
vagos e ocupados nos campi. Jonas sugeriu analisar as características dos setores nos
campi. Edileuza começou a análise pelo Campus Colinas que pediu um código de
vaga para administrador e um código de vaga para técnico em assuntos educacionais.
Edileuza destacou que o Campus Colinas está com 4 técnicos em assuntos
educacionais e 1 administrador. Paulo Hernandes explicou que o administrador não é
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do Campus Colinas e sim do Campus Araguaína . Paulo Hernandes disse que o
administrador foi removido pelo reitor está em colaboração técnica em Araguaína.
Nairton respondeu que na situação apresentada por Paulo não é remoção feita pelo
reitor e sim um processo que contem a anuência dos diretores de ambos os campi.
Nairton esclareceu que houve um pedido, o outro diretor concordou e que o reitor
apenas concorda com o entendimento dos diretores. Edileuza perguntou a Paulo
Hernandes se pode suprimir o pedido de um técnico em assuntos educacionais e
Paulo Hernandes respondeu que não e justificou que a demanda lá é grande. Edileuza
passou a analisar os campi avançados Pedro Afonso, Lagoa da Confusão e Formoso
do Araguaia Nairton disse que os campi avançados tem pouquíssimos servidores e
seguiu dizendo que muitos servidores desempenham muitas funções. Nairton disse
que não tem que se discutir os pedidos de vagas dos campi avançados por uma
questão de solidariedade e justiça . Nairton disse que os demais campi tem bem mais
condições de trabalho do que os avançados . Nairton disse que a vaga destinada à
reitoria é para resolver a situação da servidora que pediu a regressão da aposentadoria
e continua dizendo que a unidade reitoria tem um quadro grande, que não está
ocupado em sua maioria, e que na sua gestão sempre priorizou os campi. Nairton
ressaltou que sempre preferiu liberar servidores para os campi do que lotá-los aqui na
reitoria. Nairton chamou a atenção de todos para a questão dos campi avançados que
trabalham de forma muito enxuta e que muitas vezes não tem servidor para abrir a
biblioteca ou abrir um processo. Mírian pediu a Edileuza que anotasse na tabela 1
administrador para o Campus Avançado Pedro Afonso. Míriam justificou que tem um
assistente administrativo que pode trabalhar na biblioteca e o administrador poderia
ficar na parte administrativa. Paulo Hernandes pediu, quando o Campus Colinas e o
Campus Dianópolis fazem a defesa das vagas, que todos levem em consideração
trabalho de planejamento profissional que foi feito, o quanto foi discutido no campus
e como foram escolhidas as vagas. Paulo Hernandes esclareceu que ninguém quer
tirar vaga de ninguém. Paulo Hernandes explicou que em momentos anteriores,
mesmo com poucos servidores em Colinas ele cedeu um técnico administrativo para
Pedro Afonso e continuou dizendo que também cedeu um docente para Formoso do
Araguaia. Paulo Hernandes disse que espera que essa discussão seja tranquila pois o
objetivo de todos é estruturar as unidades. Nairton esclareceu que, ao propor que a
reitoria ficasse com o código de vaga para tecnólogo em gestão de pessoas, foi
porque a unidade reitoria precisa. Nairton disse que a reitoria tem um quadro de 90
servidores nível E e tem apenas 53. Cristiano sugeriu que se não chegar a um
consenso que as vagas sejam distribuídas de forma proporcional. Jonas sugeriu que
fosse analisado o nível de atuação dos profissionais solicitados nos setores, Jonas
prossegue dizendo que a atuação de um técnico educacional em Colinas não é igual
ao de um um técnico educacional em Dianópolis. Jonas continua falando que
partindo da Portaria 246 tem que se estabelecer alguns critérios. Segundo Jonas, temse a proposta do professor Cristiano e a possibilidade de se analisar o percentual
ocupado em nível E não importando se são 10 técnicos educacionais ou não, Jonas
continua dizendo que tem que analisar a demanda necessária para o campus. Nairton
respondeu que o que o Jonas falou vai contra as sugestões que o Conif mandou para
substituir a Portaria 246. Nairton explicou que essa nova portaria trará o quantitativo
por unidade de TAE para evitar que sobre ou falte alguns códigos de vagas e para
minimizar os problemas. Edileuza perguntou ao professor Marcelo se pode suprimir
por enquanto a vaga requerida por Gurupi de administrador. Marcelo respondeu que
sim e acrescentou que já tem administrador. Edieluza disse que ainda falta decidir
sobre duas vagas. Edileuza perguntou se podem usar o critério da proporcionalidade.
Com a palavra, Ovídio concordou com o que foi dito por Nairton. Ovídio disse que
muitas vezes os campi fazem um planejamento com um número de servidores e
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depois liberam, cedem, emprestam esses servidores . Ovídio disse que respeita a fala
do Paulo Hernandes quando fala em planejamento, mas, prosseguiu dizendo que esse
planejamento só vai entrar em plenitude quando chegarem todos os cargos. Ovídio
explica que os campi Colinas e Dianópolis estão bem mais estruturados hoje que os
campi avançados. Ovídio destacou que além dos 4 técnicos em assuntos educacionais
há mais 2 pedagogos em Dianópolis e Ovídio acrescentou que não vê sentido a ida,
nesse momento, desses profissionais para lá. Ovídio afirmou que é preciso ter uma
visão mais holística do todo. Com a palavra, Cristiano sugeriu montar proposta e
fazer votação. Jonas defendeu que eles apresentam aqui as decisões que vem da
unidade. Marcelo disse que se for para seguir esse raciocínio ele vai solicitar
novamente a sua vaga pois a dispensou no momento por uma questão de bom senso,
pois o seu campus precisa realmente da vaga. Cristiano lembrou a todos que essa
discussão democrática sobre a distribuição das vagas é positiva e que ela não
acontece em todos os institutos. Paulo Hernandes esclareceu que no Campus Colinas
o pedagogo está de licença para tratamento de saúde. Paulo Hernandes disse que não
se deve analisar só por números sem ir à instituição e conhecer a realidade. Paulo
Hernandes disse que o campus Colinas está prejudicado, pois está carente de
servidores. Paulo Hernandes afirmou que a votação foi sugerida, mas que essa não é
a forma como ele gostaria que fosse decidido. Nairton sugeriu produzir propostas e
proceder a votação. Paulo Hernandes fez a proposta de Colinas ficar com 2 vagas e
Pedro Afonso com 1 vaga. Míriam reforça que não tem nenhum técnico em assuntos
educacionais e nenhum administrador. Jonas disse que em outro momento já cedeu
uma vaga para o Campus Formoso do Araguaia. Jonas explicou que sua postura não é
engessada e que nesse momento defende uma solicitação do campus. Marcelo Terra
sugeriu uma terceira proposta que Colinas e Dianópolis ficassem, respectivamente,
com 1 vaga cada um e que Gurupi ficasse com 1. Edileuza procede à leitura das
propostas, Proposta 1: Campus Colinas 1 código de vaga; Campus Formoso 2
códigos de vagas; Campus Dianópolis 1 código de vaga, Campus Pedro Afonso 2
códigos de vagas ; Campus Lagoa 2 códigos de vagas e Reitoria 2 códigos de vagas .
Proposta 2 : Campus Colinas 2 códigos de vagas; Campus Formoso 2 códigos de
vagas; Campus Dianópolis 1 código de vaga, Campus Pedro Afonso 1 código de
vaga; Campus Lagoa 2 códigos de vagas e Reitoria 2 códigos de vagas . Proposta 3 :
Campus Colinas 1 código de vaga; Campus Formoso 2 códigos de vagas; Campus
Dianópolis 1 código de vaga, Campus Pedro Afonso 1 código de vaga ; Campus
Lagoa 2 códigos de vagas; Reitoria 2 códigos de vagas e Campus Gurupi 1 código de
vaga. Nairton propôs que o ponto pudesse ser votado. Nairton pediu que os que
votassem na proposta 1 erguessem o braço, dez pessoas votaram na proposta 1.
Nairton pediu que os que votassem na proposta 2 erguessem o braço, e 1 pessoa
votou na proposta 2. Nairton pediu que os que votassem na proposta 3 e 1 pessoa
votou na proposta 3. Nairton pediu que se manifestassem aqueles que se abstiveram
de votar, totalizando 5 pessoas. Nairton declarou que a proposta 1 venceu com um
total de 10 votos. Edileuza sugeriu que passassem a discutir a distribuição das vagas
para professor. Edileuza disse que são apenas 21 códigos de vagas. Nairton
esclareceu que eram 22 vagas mas que uma terá que ir para o Campus Porto Nacional
para a reintegração do professor Paulo Tizone. Vinicius apresentou uma tabela com
as áreas, o regime de trabalho , a quantidade de candidatos classificados que
aguardam nomeação, o edital e a validade do concurso público. Vinícius esclareceu
que todos os concursos estão vigentes e que tem as vagas do concurso em andamento
de 2018. Edileuza disse que submeteram uma consulta á procuradoria que deu um
parecer positivo para que, nas vagas de 20 horas, se pergunte ao candidato se o
mesmo aceita assumir com dedicação exclusiva . Edileuza sugeriu analisarem
primeiramente as planilhas com os pedidos por campi. Edileuza disse que o Campus
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Colinas solicitou 5 vagas. Edileuza informou ao Paulo que só matemática tem vaga
no concurso e Paulo respondeu que será provida por redistribuição. Edileuza
informou que o processo de redistribuição tem que ser enviado até o dia 26 de maio
de 2018. Paulo respondeu que será enviado a tempo. Nairton lembrou a todos que se
tiver concurso válido ou em andamento não pode redistribuir. Edileuza passou a
anáse da planilha de Formoso que pediu 10 vagas. Edileuza esclareceu que não tem
concurso de educação física, biologia e que história tem apenas uma vaga. Marlon
disse que precisa manter. Edileuza passou para a análise do campus Dianópolis que
solicitou 6 vagas. Edileuza apresentou a tabela do Campus Araguatins que solicitou 3
vagas. Edileuza mostrou a tabela do Campus Lagoa da Confusão que solicitou 7
vagas. Edileuza explicou que vários campi estão pleiteando área que só tem 1 vaga e
que terão que decidir depois. Edileuza apresentou a tabela do Campus Pedro Afonso
que solicitou 2 vagas. Edileuza mostrou a tabela do Campus Porto Nacional que
solicitou 2 vagas. Edileuza informou que é praticamente impossível fazer o processo
de redistribuição ainda esse ano pois tem que se fazer o processo de remoção
também. Edileuza informou que o Campus Gurupi solicitou 3 vagas. Edileuza
informou que o campus solicitou 1 vaga. Nairton informou que a oferta é de 21 vagas
e a demanda é de 40 vagas. Nairton disse que apresentarão propostas para votação.
Marcelo Terra disse que abre mão da vaga de filosofia. Ovídio chamou a atenção para
a proposta do Campus Lagoa da Confusão que a seu ver deveria ser atendida na sua
totalidade ou não é interessante ser atendida. Ovídio ressaltou que essa é a condição
para essa unidade se manter. Jardel pediu que se coloquem em uma planilha as
demandas para que possam decidir. Jardel explicou que há vários pedidos para
determinadas áreas e apenas uma ou duas vagas. Nairton sugeriu que não podem
esquecer da RAP. Jardel, Vinícius e Edieluza elaboraram a planilha com informação
detalhadas da solicitação dos campi. Com a palavra, Edileuza informou que a
planilha contem 39 solicitações para 21 vagas ofertadas. Edileuza informou que na
área de agronomia há 4 vagas para 12 pedidos. Edileuza expôs que na área de história
há 1 vaga para 3 solicitações. Jardel explicou que a tabela informa a quantidade de
vagas, onde não tem concurso, o quantitativo de vagas solicitado. Jardel continuou
explicando que as informações em amarelo na planilha significa as vagas que não
serão providas agora. Paulo Hernandes disse que falta a RAP na tabela. Edlieuza
informou que nem todos enviaram a RAP. Ovídio informou que para calcular a RAP
tem que analisar curso por curso. Antônio perguntou qual a metodologia usada para
calcular a RAP. Paulo respondeu que foi a gerente de ensino que fez a de Colinas.
Nairton propôs que façam um intervalo para o almoço e que retornem as 14 horas.
Nairton cumprimenta a todos e declara a berta a reunião as 14 h e 15 minutos.
Nairton passou a palavra para Edileuza. Edileuza perguntou a todos se farão nesse
momento o cálculo da RAP. Com a palavra, Cristiano disse que é importante que
todos os campi usem a mesma metodologia para auferir os dados. Edileuza perguntou
a Ovídio se tem os dados para que possam fazer os cálculos. Ovídio respondeu que
não tem certeza se os dados do Sistec estão a maior. Edileuza esclareceu que na
planilha pedida pelo MEC solicita os dados da RAC que não pode enviar sem esses
dados . Edileuza sugeriu que então na segunda-feira sejam feitos os cálculos usando a
mesma fórmula da RAP para todos os campi. Edileuza questionou a todos se podem
continuar a discussão sem considerar RAP no momento e disse ainda que esse
cálculo será feito na segunda para todos os campi. Edileuza perguntou ao professor
Ovídio se ele poderia fazer esses cálculos na segunda- feira e Ovídio respondeu que
sim. Edileuza perguntou se todos estavam cientes de que a RAP não seria usada para
a critério de distribuição das vagas. Paulo Hernandes disse que demonstra
preocupação em não se utilizar a RAP pois ela sempre foi seguida pelo colégio de
dirigentes. Paulo Hernandes disse que as unidades fizeram o esforço para ter mais
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matrículas, para trabalhar cursos FIC que são cursos que quase não tem adesão para
agora não considerarem a RAP. Paulo continuou dizendo que é preocupante essa
situação. Edileuza sugeriu expor todas as RAP que foram enviadas. Ovídio perguntou
qual a metodologia usada para obter a RAP do Campus Colinas explicou no sistema
SIGA hoje há 446 estudantes em Colinas e continuou dizendo que se for consultar o
Sistec há 589 estudantes e acrescentou que dificilmente iriam chegar na RAP
apresentada. Paulo Hernandes respondeu que cada um fez a sua sistemática. Ovídio
respondeu que é por isso que falta segurança nas RAP apresentadas. Nairton disse
que é complicada essa questão pois alguns campi estão com as RAP mais baixas .
Nairton acrescentou que os campi nessa situação estão querendo abrir cursos. Nairton
disse que a RAP deveria ser usada como critério único para que ninguém saísse
perdendo mas a questão da segurança dos dados é importante e deve ser levada em
consideração. Nairton esclareceu que hoje tem que ser discutido esses 21 códigos de
vagas e que essa informação tem que ser enviada até segunda-feira . Nairton disse
que pegar só a RAP para distribuição das vagas perde-se por não fazer uma discussão
mais ampla. Nairton ressaltou que o cálculo da RAP é um critério e que o mesmo
deve ser utilizado com segurança, quando todos estiverem utilizando a mesma
metodologia, uma única fórmula. Edileuza esclareceu que os campi que informaram a
RAP foram Dianópolis e Colinas. Décio informou que o cálculo da RAP de
Araguatins que é 21.9. Decio esclareceu que talvez o cálculo não tenha sido feito
dentro da metodologia adequada. Edileuza perguntou qual a metodologia utilizada
pelos campi Colinas e Dianópolis . Paulo Hernandes respondeu que a gerente de
ensino pegou, por exemplo, o curso FIC e fez média do semestre passado e desse
semestre. Paulo Hernandes disse é importante utilizar esse critério, mas que
concordou com o professor Nairton. Edileuza reiterou que o professor Ovídio fará o
calculo da RAP para segunda-feira e a seguir sugeriu que, nesse momento, a escolha
das vagas não se baseie na RAP. Paulo Hernandes disse que acha importante socorrer
os campi Lagoa e Formoso, mas tem que também fazer os encaminhamentos dos
campi que já fizeram seus planejamentos e possam cumprí-los. Marcelo disse que
cedeu e não está vendo mais ninguém com a disposição de ceder. Jardel pediu a
palavra para apresentar a proposta do Campus da Lagoa da Confusão. Jardel disse
que o campus não consegue prosseguir com essa estrutura atual. Jardel pontuou que
todos os servidores no campus tem se desdobrado. Jardel afirmou que tem 60 dias de
gestão trabalhando no mínimo quinze horas por dia. Jardel explicou que fez uma
pesquisa e que o curso escolhido pela população foi agronomia. Jardel disse que a
comunidade está apoiando o projeto do curso de agronomia e acrescentou que está
buscando parcerias em todos os lugares. Jardel disse que o futuro do Campus Lagoa
está nas mãos desse colégio de dirigentes. Nairton disse que há previsão de aumento
do banco para o próximo ano. Antônio disse que essa discussão é difícil. Antônio
disse que sua preocupação na gestão que vai se iniciar é fazer com que todos os
gestores conheçam os demais campi. Antônio afirmou que o anseio do diretor do
Campus Lagoa é compartilhado por todos. Antônio disse que é necessário
compreender que não será possível solucionar todos os problemas nesse momento
com essas 22 vagas. Antônio sugeriu apontar quais problemas serão solucionados no
momento. Antônio recomendou utilizar como critério qual impacto cada código de
vaga vai ter na unidade, do ponto de vista de incremento de novas vagas ou do ponto
de vista de maior qualidade na prestação de serviços nos campi. Antônio sugeriu que
cada um expusesse a realidade de sua unidade. Jonas defendeu a análise mais
pormenorizada da realidade de todos os campi. Marlon disse que a comunidade de
Formoso anseia por um curso superior. Marlon esclareceu que pediu as vagas por
uma questão de sustentabilidade do campus. Paulo Hernandes disse que é a hora de
pensar no coletivo e reduziu a solicitação de vagas para Colinas para 3. Jardel
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defendeu que esse é o momento para o Campus Lagoa da Confusão e continuou
dizendo que o curso de agronomia trará um aumento considerável na RAP. Octaviano
disse que todos os diretores passaram pelas mesmas angústias que o professor Jardel
relatou. Octaviano disse que possivelmente o Instituto ofertará sete cursos de
agronomia em seus campi e questionou se o mercado de trabalho absorverá todos os
formados. Octaviano chamou a atenção para esse fato. Paulo Hernandes disse que o
Estado do Tocantins é predominantemente agrícola então sempre terá mercado de
trabalho. Nairton propôs que façam uma pausa para o lanche. Nairton convidou a
todos para retornarem e sugeriu que Edileuza apresentasse as propostas para votação.
Edileuza apresentou a Proposta 1: Campus Colinas 2 códigos de vaga; Campus
Formoso 5 códigos de vagas; Campus Dianópolis 3 códigos de vaga, Campus Pedro
Afonso 1 código de vaga ; Campus Lagoa 5 códigos de vagas Campus Porto
Nacional 2 códigos de vagas, Campus Araguaína 1 código de vaga, Campus
Araguatins 1 código de vaga, Campus Gurupi 2 códigos de vagas. Edileuza esclarece
que reduziu 2 vagas de Lagoa, 1 vaga de Dianópolis e 2 vagas de Formoso. Jardel
pediu a palavra para dizer que Lagoa da Confusão pretendia fazer um projeto junto
com Formoso. Jardel disse que Marlon cedeu a metade das vagas. Jardel disse que
teria que ter 11 vagas para no prazo de cinco anos, implantar o curso em Formoso e
em Lagoa. Jardel disse queos campi Lagoa e Formoso, juntos, perderam quatro vagas
e assim perderão a oportunidade de planejar juntos. Jardel disse que a proposta é que
mantenham ao menos 6 vagas na Lagoa e cinco vagas em Formoso. Edileuza
explicou que há somente 1 vaga de história. Edileuza apresentou a Proposta 2:
Campus Colinas 3 códigos de vaga; Campus Formoso 4 códigos de vagas; Campus
Dianópolis 3 códigos de vaga, Campus Pedro Afonso 1 código de vaga ; Campus
Lagoa 5 códigos de vagas; Campus Porto Nacional 2 códigos de vagas; Campus
Araguaína 1 código de vaga; Campus Araguatins 1 código de vaga; Campus Gurupi 2
códigos de vagas. Paulo disse que a proposta não está levando em consideração os
demais campi. Jardel perguntou ao Paulo se pode colocar uma vaga de Colinas no
campus de Formoso do Araguaia. Paulo respondeu que no momento não. Jardel
explicou que com 10 vagas junto com Formoso os dois campi poderão trabalhar a
realocação de professores. Nairton pede licença para sair e solicitou que Ovídio
conduzisse a reunião. Edileuza chamou atenção para resolverem a vaga que ainda
está excedendo. Paulo disse que sempre cedeu vagas. Edileuza indicou que o campus
Lagoa ou Formoso pudesse ceder já que ambos estão com 5 vagas. Marlon sugeriu
que se proceda a votação. Edileuza pediu que Ovídio conduzisse a votação. Antônio
explicou que o Jardel está sugerindo que ceder uma vaga de Colinas porque uma
seria a de informática, que em tese vai ser o remanejamento do colega de Dianópolis
para Colinas. Antônio explicou a Paulo que isso atenderia as vagas que Paulo
solicitou. Paulo perguntou se o colegiado de Dianópolis não deferir o pedido Colinas
ficará apenas com 2 vagas. Jonas disse que pelo cenário do colegiado de informática
ele será remanejado. Antônio disse que pode consignar essa questão para dar
segurança ao Campus Colinas de que terá o atendimento dessa demanda. Jardel
reiterou que precisam das 10 vagas. Jardel disse que se algum servidor da área de
informática quiser sair de Lagoa não terá contrapartida. Marlon disse que para os dois
campi, Lagoa e Formoso seria melhor ficarem com 5 vagas respectivamente.
Edileuza ressaltou que é muito fácil realocar um servidor de Lagoa ou Formoso para
Colinas. Paulo disse que essa conversa deveria ter ocorrido em outro momento e
acrescentou que Colinas sempre cede. Antônio perguntou a Paulo se a proposta de
remanejamento não assegura a ele. Paulo perguntou se abrirão remoção para Colinas
na área de informática. Antônio garantiu que terá a vaga de informática para Colinas
e acrescentou que a questão é de onde ela sairá. Antônio disse que a questão é que
precisam informar ao Ministério da Educação na segunda-feira. Paulo disse ter
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entendido que ou de Dianópolis , Formoso ou Lagoa irá um professor de informática
para Colinas ainda em 2018. Antônio esclareceu que é mais prudente, para atingir
esse objetivo, que não tenha vaga de remoção para Colinas . Antônio explicou que se
negociará em Dianópolis, Lagoa ou Formoso para que um servidor dessas unidades
se desloque para Colinas. Edileuza esclareceu que assim a remoção seria de ofício e
não teria contrapartida. Paulo Hernandes disse que concorda e pediu para consignar
que a vaga não vai para remoção mas vai alguém de ofício. Edileuza informou que a
proposta que prevaleceu é a Proposta 1: Campus Colinas 2 códigos de vaga; Campus
Formoso 5 códigos de vagas; Campus Dianópolis 3 códigos de vaga, Campus Pedro
Afonso 1 código de vaga ; Campus Lagoa 5 códigos de vagas Campus Porto
Nacional 2 códigos de vagas, Campus Araguaína 1 código de vaga, Campus
Araguatins 1 código de vaga, Campus Gurupi 2 códigos de vagas.Décio afirmou que
as demandas não forma atendidas na totalidade e são demandas importantes e disse
ter conversado com Antônio para que quando houver mais vagas essas demandas
atuais sejam levadas em consideração. Décio afirmou que está para colaborar sempre.
Paulo pediu que quem vai conduzir a Pró-reitoria de ensino tenha sistematizado a
questão da RAP . Antônio disse que se fará uma discussão para estabelecer critérios
que serão utilizados na distribuição das vagas. Ovídio disse para os que estão
chegando agora que essa é a realidade. Ovídio se despede agradecendo a todos. Paula
Karine também agradece. Lilissane pediu a palavra para agradecer e disse ter
aprendido muito com todos. Discutidos tais pontos, Ovídio Ricardo Dantas Júnior
designado pelo presidente do Colégio de Dirigentes do IFTO, Francisco Nairton do
Nascimento, para substituí-lo nesse momento, encerrou a reunião agradecendo a
presença e a participação de todos, e eu, Jandecir Pereira Rodrigues, secretária
executiva do gabinete, 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 Rodrigo Soares Lelis Gori, Próreitor, em 26/04/2018, às 17:11, 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, Diretora-geral,
em 26/04/2018, às 17:14, 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 Jandecir Pereira Rodrigues,
Servidora, em 26/04/2018, às 17:34, 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 26/04/2018, às 17:35, 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 Francisco Nairton do Nascimento,
Presidente, em 26/04/2018, às 18:52, 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 Marlon Santos de Oliveira Brito,
Diretor, em 27/04/2018, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com
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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 02/05/2018, às 18:10, 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 Marcelo Alves Terra, Diretor-geral, em
02/05/2018, às 18:20, 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, Diretorgeral, em 02/05/2018, às 21:14, 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 02/05/2018, às 21:56, 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 Jardel Barbosa dos Santos, Diretor, em
03/05/2018, às 07:59, 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 Lilissanne Marcelly de Sousa,
Diretora-geral, em 03/05/2018, às 18:00, 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 Erna Augusta Denzin, Diretora, em
09/05/2018, às 13:59, 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 11/05/2018, às 11:25, 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,
Diretora, em 15/05/2018, às 08:57, 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 15/05/2018, às 16:16, 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, Servidor, em
04/06/2018, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=389355&infra_siste…
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31/10/2018

SEI/IFTO - 0343002 - Ata

A
autenticidade deste
documento
pode
ser conferida
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
verificador 0343002 e o código CRC 8A1F6FE2.

no
o

site
código

Avenida Joaquim Teotônio Segurado
Quadra 202 sul, ACSU-SE 20, Conjunto 01, Lote 08 - Plano Diretor Sul
CEP 77.020-450
Palmas - TO
(63) 3229-2200
www.ifto.edu.br - reitoria@ifto.edu.br
Referência: Processo nº 23235.008927/2018-77
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