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ATA DA 27.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA, no dia 20 de
maio de 2015.
ABERTURA DA SESSÃO: Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às nove
horas e quinze minutos, na Sala de Reuniões da Reitoria, o presidente, ADEMAR DE ARAÚJO
FILHO, iniciou dando boas vindas aos presentes e falando sobre batizar a sigla do colégio de
dirigentes. Que outros IFs chamam COLDI. Que nessa 27ª reunião estamos com análise de pauta
com tópicos importantes. Que teríamos de tomar decisões de situações que levam para a
necessidade de padronizar as ações administrativas. 1.2. Aprovação da Pauta: O presidente
questionou se todos tiveram conhecimento da pauta encaminhada por e-mail e se havia alguma
consideração a ser feita. Edvaldo solicita que seja incluído nos informes os jogos internos e
PBAEX. O presidente informa que o assunto sobre o Pronatec será tratado dentro da situação
orçamentária. Gustavo Magalhães solicita espaço nos informes e reinicio das aulas do Câmpus
Avançado do Bonfim. Posto em análise, a pauta foi aprovada. 1.3. Aprovação da Ata da 26º
Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes: O presidente questionou se havia alguma
consideração quanto a ata da última reunião, o que não houve, ficando aprovada. 2.
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA. O presidente questionou se houve alguma justificativa, no
que a secretária lhe informou que não houve. 3. ORDEM DO DIA: 3.1 – Repasse de
informações quanto a situação orçamentária; Passada a palavra a Pró-Reitora, Socorro e
dentro da pauta, os informes do Pronatec. Socorro disse que não tem boas informações. Que a
presidente está fazendo cortes. Que não foi passado o percentual de cortes do MEC e do IFRR.
Que a maior dificuldade está no financeiro. Que com o orçamento está tudo bem. Que teria de
reunir os diretores administrativos para fazer cortes. Que em conversas com os diretores
administrativo foi discutido que não tem muito o que cortar. Que teria de diminuir os contratos,
economizar energia, água, fazer o possível para economizar. O Presidente disse que a Socorro
está muito cautelosa. Que espera fazer o anuncio dos cortes. Que há previsão de corte entre
setenta e setenta e cinco bilhões de reais. Que o corte no MEC seria de vinte e cinco por cento e
que desencadeia para as instituições esse mesmo percentual. Que se o corte aumentar para oitenta
bilhões o percentual aumenta para trinta por cento no MEC. Que só não conversou com o Diego
do Câmpus Amajari. Que já conversou com o Câmpus Novo Paraíso e Boa Vista Centro para falar
sobre as preocupações. Que temos que preparar um plano B, emergencial. Que o Câmpus Novo
Paraíso levantou as possibilidades de reduzir custos. Com o Câmpus Boa Vista Centro a situação
se complica pela estrutura, mas o Ronald, Diretor de Administração, está fazendo os
levantamentos para redução. Os outros Câmpus se cortar para de funcionar. Socorro lembra dos
limites que é liberado para o orçamento. Que temos de ter cuidado para não sair cortando tudo e a
instituição acabar sendo prejudicada. Que temos de ser moderados. Edvaldo pergunta sobre o
PBAEX, se será autorizado o inicio do programa. Socorro disse que eles garantiram o financeiro
para pesquisa e extensão, mas que seja aguardado até segunda para informar. Edvaldo pergunta
também sobre a compra de material. Socorro informa que o problema é o pagamento. Que
prepararam o manual de compras, que será analisado pelo CONSUP, que orienta sobre como deve
ser feita as compras no IFRR. Presidente fala sobre previsão de regularizar os pagamentos
atrasados. Que temos que aguardar o anuncio dos cortes, pois espera-se a abertura do tesouro.
Passada a palavra ao Câmpus Novo Paraíso para falar sobre as dificuldades. Eliezer fala que está
preocupado com os cortes pois pode interferir no funcionamento do Câmpus. Thiago, Diretor de
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Administração, fala dos valores empenhados. Que está verificando as faturas que estão atrasadas
dos serviços essenciais. Redução de motoristas. Eliezer fala sobre a situação no Câmpus.
Problemas com a reprografia. Sem contrato com reprografia. Fala em trazer materiais para usar o
contrato das outras unidades. Presidente fala sobre o Câmpus Boa Vista Zona Oeste. Que reuniu
os servidores e conversou com eles sobre os cortes. A Diretora-Geral Aparecida Medeiros falou
que a conta de água e luz quem paga é o Estado por estarem utilizando o espaço de uma escola
estadual. Que no caso de serviço terceirizado só tem um de cada. Que se cortar fica sem. Que está
com problemas com capacitação, já que é maior gasto. Que as obras são administradas pela
Reitoria. Que está complicado utilizar a escola cedida. Que não tem móveis para todos. Socorro
fala que estão se empenhando com relação ao pagamento junto as empresas para não parar as
obras. Milton fala sobre estarem passando por momentos difíceis. Que pensava em avançar na
construção do prédio do ensino superior. Que o gasto com energia é um valor fixo, não diminui,
por causa do contrato. Que está vendo se corta na área de serviços, vigilância. Que ficará na
expectativa. Que passa a palavra ao Ronaldo. Este falou que já tem problemas. Que os contratos
já foram executados em cem por cento. Que se houver corte vai ter problemas no final do ano.
Que tentarão reduzir o material de consumo. Que há muitas faturas pendentes. Que há muitas
cobranças. Falou sobre a economia forçada com o contrato de veículos. Que o encaminhamento é
para suprimir no maior limite possível. O Diretor-Geral George Sterfson falou que o Câmpus
Amajari está passando pela mesma coisa. Que o transporte estava com quaro notas de dois mil e
quatorze para pagar. Que isso piorou a situação. Que mexeu no orçamento desse ano. Que passará
recurso da alimentação para o transporte. Que está com problemas na telefonia. Diretor Gustavo
Magalhães falou sobre questão de transporte, combustível. Que tem de sentar com Ronald e
Clinton para saber o que fazer. Que estão sem carro. Que dia vinte cinco começa as aulas. Que
tem que levar o professor. Que quanto a situação da obra não tem posição. Ronald falou que terá
ser feita uma nova licitação quanto a obra do Câmpus Avançado do Bonfim. Presidente falou que
a reitoria está dividindo com o Câmpus Boa Vista Centro o funcionamento do Câmpus Avançado.
Que o transporte está por conta da reitoria e o material do Câmpus. Magalhães fala que estão
precisando de telefone. Que os servidores estão usando os próprios telefones. Como
encaminhamentos, o presidente fala que, anunciado corte, precisa que se preparem para informar
à comunidade. Que há a rádio corredor com muita informação distorcida. Socorro diz que vai
reunir com os diretores administrativos para repassar as informações dos cortes. Presidente pede
que a PROAD chame o fórum para formalizar, para se posicionar, emitir nota técnica a ser
transformada em nota jornalística. Que chame o jornalista para preparar para soltar a nota para a
comunidade. Que chamará para a reitoria quanto a se posicionar sobre a situação. Que tem de
construir a nota para informar à comunidade, se não vamos ser informados por outras instâncias
informais e sem fontes certas. Que percebe informações distorcias nos Câmpus. Que tem de soltar
a nota na página e fazer cartazes, para atingir mais pessoas. Que os diretores-gerais devem reunir
seus setores para ir informando, ou se possível, parar para informar a todos os servidores em uma
grande reunião. Que é abordado no Câmpus Boa Vista Centro por pessoas com a LOA na mão.
Que o que foi previsto não será o real. Que há primeiro o corte do orçamento, depois os limites.
Pede que os diretores massifiquem esse contato com os servidores. Que em uma situação normal
quem leva é o ensino, agora, na situação anormal, quem leva é o administrativo. Que é necessário
que os Câmpus trabalhem na regulamentação do seus conselhos escolares. Que passa a ser uma
fala do Câmpus e não do diretor-geral. Passada a palavra a Aparecida Macedo e Regina, sobre a
situação do Pronatec. Aparecida iniciou falando sobre a convocação para participar da reunião em
Brasília. Que a SETEC não tem noção quanto ao orçamento para o bolsa formação. Que somente
após a aprovação do orçamento que saberá como ficará. Que não devemos executar nenhum
curso sem orçamento. Que a pactuação seria a partir de junho. Que há o limite estipulado pelo
MEC. Que há uma portaria de como deve funcionar o Pronatec, sistematizado, Pronatec na
modalidade ead e e-tec. Que tem de se economizar nos custos como forma de poder ofertar os
cursos. Que com isso surge demanda. No caso do programa mulheres mil o atendimento é
diferenciado. Que tem dificuldade de ofertar a distancia. Que para os cursos do pronatec não será
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pago carga horaria excedente. Que tem de ser conforme catálogo de cursos. Que no sistec estão
extraindo dados dos concluintes de dois mil e doze e dois mil e treze para ter o cenário do
pronatec. Regina fez a apresentação do cenário atual do pronatec. Presidente falou sobre o valor
hora aluno, que foi extrapolado o valor de dez reais. Que o extrapolado ocorreu na
descentralização, quando foi repassado aos Câmpus a organização do pronatec. Que tem de se
fazer a pactuação mínima para cumprir o passivo. Que o Câmpus Boa Vista Centro é o Câmpus
número um com maior concentração de cursos no pronatec. Que nenhum outro Câmpus pactuou
mais cursos do que o Câmpus Boa Vista Centro. Que esse Câmpus não pode nem pensar em
pactuar novos, a não ser no programa mulheres mil. Que o Câmpus Amajari está apto a fazer
novas pactuações, pois cumpriu tudo. Que o Câmpus Novo Paraíso também cumpriu tudo. Que
também está apto a prestar contas. Que tem que preparar para justificar o valor de dez reais. Que
o Câmpus Boa Vista Zona Oeste já foi se ajustando gradativamente. Parabenizou os três Câmpus
com situação regularizada e o Câmpus Boa Vista Centro ainda falta sentar para organizar. Como
encaminhamento, foi marcada reunião, para este mesmo dia, às dezesseis horas, para tratar sobre
o pronatec com os diretores-gerais e administrativos dos Câmpus. O Diretor Magalhães
questionou como fica o registro de alunos do pronatec no registro escolar das CORES/DERA. O
Presidente pede que aguarde a pauta da descentralização de PI para tratar desse assunto. 3.2 – III
FMEPT – Definição da montagem e comitiva do IFRR (PRODIN/PROEN); Passada a
palavra ao Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional, Carlos Roberto. O pró-reitor falou sobre
a organização do stand. Que tem como objetivo divulgar as ações do IFRR. Sobre o material de
divulgação solicitado aos Câmpus, está preocupado como vamos organizar durante o fórum. Que
a ideia é aproveitar os servidores que foram contemplados com apresentação de trabalhos para
ajudar na apresentação do stand quando não estiverem apresentando trabalhos. Que não há
restrição quanto a presença de aluno cuidando do stand. O presidente fez a leitura da relação de
participantes do fórum e especificado os servidores que irão apresentar trabalhos ou atividades.
Carlos pede que os diretores convoquem esses servidores para reunião na sexta-feira, dia vinte e
dois de maio para tratar da organização do stand e transporte do material. Raimunda, Pró-Reitoria
de Ensino em Exercício sugere que cada Câmpus disponibilize o material para seus professores
levarem ao fórum. O presidente pediu que a Proex para selecionar revistas, assim como a Proen
para que seja levado ao fórum. 3.3 – Apresentação e aprovação da proposta de Formação
Continuada para as Equipes Técnico-Pedagógicas do IFRR (PROEN); Eliana, Diretora de
Políticas de Ensino Técnico, deu início falando sobre a carta de reinvindicações dos
coordenadores de cursos, antes de falar da proposta de Formação Continuada. Feita a leitura da
carta, datada de vinte de outubro de dois mil e quatorze. O Presidente pediu para a proen trazer
novamente ao colégio para conhecimento, para verificar o que já pode ser atendido. Sobre a
questão de ter tirado três professores da área de eletrotécnica que estaria prejudicando o Câmpus.
Jaci, pró-reitor de Pesquisa e Aparecida Medeiros, Diretora-Geral do Câmpus Boa Vista Zona
Oeste podem ter professores substitutos. Quanto a professora Angela Nogueira, Coordenadora do
NIT, teria que verificar a carga horaria dela. Até agora não chegou o levantamento do Câmpus
para verificar se realmente está sendo prejudicado. A área de educação física, desde a gestão
anterior, estaria menor e não foi inviabilizada. Teria que ser provado que o curso precisará ser
fechado por falta de profissional para que possamos tomar providencias. Após a apresentação da
proen sobre o ponto de pauta, o presidente falou sobre as propostas de campanha dos diretoresgerais e dele mesmo. Que está preocupado com a não capacitação promovendo a instituição. Que
hoje oitenta e seis por cento do quadro de pessoal está renovado com servidores com menos de
cinco anos de instituição. Que fará um pedido formal de realização de curso, que aborde a
instituição, para os novos servidores. 3.4 – Carta ao Cidadão (Assunto a ser exposto pela
Ouvidoria); Devido ao horário, o ponto de pauta foi deixado para que a ouvidora tratasse na
reunião das dezesseis horas, com os diretores-gerais, na qual será tratado, também, sobre o
pronatec. 3.5 – Proposta do Câmpus Amajari quanto limitar as reuniões presenciais das
comissões; Ponto não abordado devido a horário já está avançando o intervalo para almoço. 3.6 –
Descentralização das ações do PI. Quanto ao ponto de pauta, Thallita, Coordenadora de
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Informações Institucionais (PI), iniciou falando que as CORES não aceitam as atribuições do PI.
Que querem um setor com função para essas atribuições. Que concorda com CORES, no caso do
setor que tenha somente um servidor trabalhando. Que querem mais um servidor e mais uma
função. O Presidente informa que não pode criar setor sem autorização do CONSUP, tendo em
vista o regimento geral. Que essa pessoa seja ligada direto ao diretor-geral. Aparecida fala que o
q-acadêmico tem varias informações e que alguns Câmpus não querem implantar. Que em
comum acordo os membros do colégio concordam que o setor especifico é a CORES para ser
responsável pelas informações institucionais. Posto em votação a proposta da CORES assumir
essa atribuição sem precisar de uma designação de função obteve sete votos. Já a proposta do
Presidente é de que seria autonomia dos Câmpus criar ou não função. Após discussão e não
obtendo consenso quanto a proposta acordada, o Reitor decidiu que a responsabilidade é da
CORES quanto as atribuições do PI. Que os Câmpus devem preparar a estrutura adequada para
absorver essas atribuições. Que mais essa atribuição de rotina fica com os Câmpus, dentro da sua
autonomia, liberados para instituir novos setores dentro da CORES, para ficar, também,
responsável pelas atribuições quanto as informações institucionais. 4. CONSIDERAÇÕES
GERAIS: Não houve tempo para considerações gerais. 5. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:
Não tendo mais nada a ser tratado, eu, Natália Maia Costa, que secretariei esta reunião, lavro a
presente Ata que, após ser lida e achada conforme, será assinada por mim e demais membros. Boa
Vista – Roraima, vinte de maio de 2015, às doze horas e cinquenta minutos, na Sala de Reuniões
da Reitoria.
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