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ATA DA 28.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA, no dia 22 de
junho de 2015.
ABERTURA DA SESSÃO: Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze,
às quinze horas e quarenta minutos, na Sala de Reuniões da Reitoria, o presidente, ADEMAR DE
ARAÚJO FILHO, iniciou dando boas vindas aos presentes e falando sobre padronizar a sigla do
colégio de dirigentes para COLDI, a pedido do CONIF e que devemos enviar as atas à SETEC.
Que chegou de viagem a Manaus. Que em Manaus participou de reunião com o parlamento
amazônico. Que participou de audiência pública na Assembleia. Que a ideia é realizar audiências
em cada estado. Que as audiências dizem respeito a ocupação da Amazônia, sustentabilidade,
exploração em área de preservação, entre outros. Que teve quinze minutos para falar sobre a rede
federal e sobre a formação profissional na Amazônia. 1.2. Aprovação da Pauta: O presidente
iniciou falando sobre a retirada do ponto 3.2. Que se o Câmpus Boa Vista Centro entender ser
conveniente, será trazido novamente ao COLDI para discutir a viabilização. Que a exposição
deve, primeiramente, ocorrer no Câmpus Boa Vista Centro (CBVC). Questionou se haveria algum
assunto a ser inserido por parte da plenária. A Diretora do Câmpus Boa Vista Zona Oeste
(CBVZO) pediu para falar sobre o IF comunidade e obras. Arnóbio Magalhães pediu para fala da
situação do Câmpus avançado do Bonfim e sobre a vinculação do Câmpus a outra unidade. Prof.
Carlos pediu para falar sobre obras e fórum de integração. Prof. Sterfson pediu para falar do
aniversário do IFRR. Eliezer pediu para falar sobre a implantação dos cursos de graduação. Não
havendo mais considerações, a pauta foi aprovada pelos presentes. 1.3. Aprovação da Ata da
27.ª 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 das
informações quanto ao funcionamento do Módulo de Assistência Estudantil no SUAP; O
presidente iniciou o ponto de pauta falando que estaria abordando o tema por considerar como
uma ação vitoriosa. Que já teríamos pelo menos a formação, regulamentação, e apoio logístico
para a assistência estudantil. Que temos a equipe técnica composta pelas servidoras Maricelia e
Andreia. Passou a palavra ao Diretor do Departamento de Políticas de Assistência (DPAE), Prof.
Roberto Lopes, para explanar sobre as ações da Assistência Estudantil. Roberto falou sobre a
solicitação da criação do módulo de assistência estudantil no SUAP. Sobre o fluxo dos
procedimentos para solicitação da assistência. Que a equipe é pequena. Que apostariam tudo no
SUAP. Solicitou a apresentação do módulo no SUAP pelo servidor Fábio, acompanhado da ajuda
da servidora Maricelia. Fabio falou sobre como foi feita a migração. Que a DTI tornou viável ao
aluno acessar e se caracterizar no SUAP. Que adaptaram o questionário para o SUAP. Que
haveria o controle da utilização da assistência pelo aluno. Que cabe aos professores fazer a
frequência. Que o Câmpus tem que cumprir sua parte realizando observações. Que teriam de
trabalhar para diminuir a evasão. Que quando selecionados os estudantes, encaminha as
informações à administração para pagamento. Que a administração questionava ao DPAE para
verificar o atendimento das solicitações. Prof. Carlos Lima questionou qual era a dificuldade da
leitura da digital do aluno. Fabio fez a explicação quanto ao sistema e que estão trabalhando para
implantar uma forma de leitura. Finalizada a apresentação, o Presidente falou sobre ficar
humildemente de pé para agradecer. Que não o servidor as vezes não seria valorizado no dia a
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dia. Que a instituição tem que parar para avaliar a contribuição e a importância da ação. Que nos
vinte e dois anos do IF conseguimos implementar esse programa antes de IFs mais antigos,
centenários. Que estamos frente a um acordão do TCU que temos que responder. Que um dos
pontos trata da assistência estudantil. Que temos o orgulho de estar entre os dez dos trinta e oito
que regulamentaram a assistência. Que temos controle com a tecnologia adequada. Que
poderemos informar no CONIF que regulamentamos a assistência estudantil. Que fez o convite
ao Prof. Roberto para regulamentar. Que o TCU faria uma avaliação clínica. Que este colegiado
rege as normas administrativas. Que teria de começar a fazer reconhecimentos institucionais. Que
convidaria Maricelia e Milton para dar início a entrega da carta de elogio e agradecimento. Antes
o Presidente fez a leitura da carta. Depois repassou ao Prof. Milton para entrega da carta à
servidora Maricelia. Houve aplausos dos presentes. Seguindo, Prof. Carlos entregou a carta ao
servidor Francisco de Assis. Prof.ª Fabiana entregou a carta ao servidor Fabio. Aparecida
Medeiros entregou a carta ao servidor Thyago. Eliezer entregou a carta ao servidor Deybe. Por
fim, Raimunda entregou a carta ao servidor Luciano. Para finalizar foi passada a palavra
novamente ao Prof. Roberto. Prof. Roberto falou sobre o tratamento recebido quando da busca de
auxilio junto aos colegas. Que todos estão fazendo seus trabalhos para a instituição. Parabenizou
a presidência do COLDI. Que quer participar de trabalhos que possam trazer homenagens. Que
quer que fiquem registradas as homenagens. Que agradece a todos os presentes e a colaboração
de todos os colegas. Maricelia agradeceu a confiança depositada pelo Prof. Roberto. Que seria
muito grandioso o reconhecimento do serviço social do Câmpus. Que quer que estenda ao serviço
social do IF. Prof. Carlos elogiou a atitude e solicita que não seja a única. Cobrou os elogios aos
servidores que organizaram o CONIF. Que os elogios não fiquem só na palavra. Milton
parabenizou a iniciativa. Parabenizou à Maricelia e ao Roberto pelos resultados do mestrado
investido na área. E agradeceu também a equipe da informática. Deybe parabenizou a iniciativa e
disse que não esperava essa ação. Que fique a lição de que quem quer encontrar uma solução para
o IFRR encontra. Agradeceu a Socorro que os acompanhou. Presidente finalizou agradecendo
mais uma vez aos servidores e informando que seria feita uma homenagem de reconhecimento a
equipe do CONIF. Maria Eliana sugeriu que se faça um apanhado de tudo para homenagem
durante as comemorações de aniversário, o que foi aprovado pela plenária. 3.2 – Exposição
sobre a proposta de estruturação do arquivo do IFRR (Gaspar e Tatiana – Arquivistas);
Presidente começou falando da reunião que teve com os arquivistas e que foi questionado pelos
mesmos sobre o que o IFRR está pensando no que se refere a estrutura de arquivo e em como
levar a política de arquivo. Passada a palavra aos arquivistas. Gaspar iniciou dando boa tarde a
todos. Que estava há nove meses na instituição. Que com a chegada da Tatiana começaram a
apagar incêndios. Que foram contratados mas não há arquivo no IFRR. Que não há a parte
prática e sim somente mencionado nos documentos institucionais. Que fizeram visitas ao CBVC.
Falou sobre a definição de arquivo e o conceito de maneira geral. Tatiana mencionou sobre a
diferença de arquivo e biblioteca. Que documento é único. Que livros existem mais de um.
Gaspar também falou sobre a função do arquivo. Tatiana falou sobre a dificuldade de recuperar
informação de forma rápida. Que já haveria uma política quanto ao arquivo das instituições de
ensino no âmbito federal. Falou sobre as idades dos documentos. Sobre o papel do arquivista no
IF. Que precisaria ser implantado um sistema de arquivo. Que precisaria partir da Reitoria. Que
necessitaria de um levantamento para um diagnóstico de todo o IFRR. Presidente falou sobre
começarmos instituindo uma comissão. Que teria a responsabilidade do fomento da política. Que
posteriormente o documento viria ao COLDI para contribuições e depois ao CONSUP para
aprovação. Que não cabe mais justificativa para não instituir a política de arquivo. Pediu que
fizesse rodizio nos Câmpus. Tatiana falou sobre a estrutura física. Que precisa de uma equipe para
auxiliar. Edvaldo questionou se no plano diretor do CBVC foi planejado a construção do arquivo.
Socorro e Milton responderam que não. Mencionou sobre o arquivo central do UFRR. Que
poderia construir um arquivo no CBVC parecido. Que os arquivistas minutem um documento que
informe a situação técnica, estrutura, para um espaço para um arquivo definitivo. Carlos propõe
que os arquivistas tragam na próxima reunião um documento com exposição do que é um arquivo
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e a estrutura necessária. Socorro sugeriu solicitar o projeto da UFRR. Fica deliberado que deverá
ser trazido a proposta de arquivo. 3.3 – Organização Didática: O presidente fez uma exposição
sobre a organização. Que entendia que deveria ser somente uma organização. Que a organização
atual não está atendendo a necessidade. Passou a palavra a PROEN. Raimunda pediu a palavra
para falar da demanda da PROEN. Que a equipe não está dando conta devido ao volume de
trabalho. Sterfson sugeriu que os diretores de ensino auxiliem a equipe da PROEN. Eliana falou
sobre a existência da organização aprovada em 2012. Que em 2013 foi percebido a necessidade
de reformulação. Que já foram feitas várias reuniões. Que os assuntos não se fechavam. Que foi
solicitada uma nova portaria. Que foi solicitada a indicação de dois servidores por Câmpus. O
presidente propôs ao COLDI que a participação na comissão deve contar com os diretores de
ensino e de pelo menos um pedagogo. Que a PROEN está com uma demanda muito grande de
trabalho. Edvaldo sugere que tem que mudar o regimento geral porque diz que seria uma
organização por Câmpus. Que a PROEN liste os tópicos que são comuns. Que através do trabalho
do diretor de ensino traga uma análise técnica em cima dos tópicos comuns. O presidente
mencionou que no regimento está que os Câmpus elaboram suas normas internas baseado na
organização didática. Por fim, o presidente agradeceu a equipe da PROEN e falou que essa tem
condição de seguir com a reformulação. Pediu que o fórum de Diretores-gerais fosse convocado.
Foi dado pausa para comemoração do aniversário do prof. Milton, que falou da festa em
comemoração no CBVC e que trouxe um bolo para comemorar no COLDI. 3.4 – Custeio de
viagem de servidores para atender convocação das Comissões (previsão no PAT e limitação
de reuniões); Sobre o ponto de pauta o Presidente falou sobre a webconferência. Que até trinta
pessoas conectadas, a nossa internet daria conta. Passada a palavra ao Diretor-Geral do Câmpus
Amajari, Prof. Sterfson, que falou sobre situações colocadas pelos colegas. Que haveria reuniões
que não ocorrem. Que se discutem pautas que poderiam ser resolvidas pela internet. Carlos fala
sobre as solicitações por escrito que não tem respostas. Que só se resolvem quando o responsável
é chamado. Socorro fala sobre as idas da comissão de fiscalização das obras. Presidente falou que
não quer que as obras parem por conta de não ida de fiscal para verificar as obras. Eliezer falou
sobre a ida dos fiscais que chegam às onze horas e ao meio dia e meia já estavam indo embora.
Fabiana falou as comissões que conseguiram conversar pela troca de informações por meio do
Google docs. Que não necessidade de chamar para reunião para tratar de documentos. Presidente
pediu que PRODIN chamasse a reunião semanal administrativa para tratar dos detalhes da
organização das reuniões das comissões. Eliana sugere que as reuniões sejam realizadas as sextas
e segundas para aproveitar os servidores que ficam em Boa Vista. 3.5 – Decisão quanto a
continuidade dos serviços de telefonia móvel; Após explanação do Presidente, o mesmo
informou que não prorrogaria o contrato. Que conversará com a Procuradoria Federal para entrar
com pedido de indenização junto a empresa que presta serviços devido ao meu funcionamento
das linhas. 3.6 – Disponibilidade de cargos para ocupação no IFRR (DGP). O ponto de pauta
começou com a explicação do presidente de que a Reitoria tem o teto limitado a cem servidores e
que hoje só teríamos vaga para mais dois. Any, Diretora de Gestão de Pessoas em exercício falou
sobre os cargos vagos. Que muitos vieram para atender ao CBVZO e CAB. Para a reitoria e
CBVC só entrou os vagas referentes as aposentadorias. Que teríamos de evitar ficar com uma
classe extrapolada e outra ficar sem quase ninguém. Falou sobre o edital de bolsas. Que há
campus que já disseram que não tem como pagar bolsa. Que a DGP precisa se posicionar. Milton
falou que não tem condições de atender novas bolsas. Sterfson falou que teria condição de
oferecer poucas bolsas, mas que vai sentar com o DAP/CAM para ter certeza. Eliezer falou que
teria que verificar com o DAP do CNP. Fabiana falou sobre alunos descredenciados e que ainda
estariam recebendo bolsa. Que a propesq tem como controlar quando é por meio de convênio.
Any informa que já está sendo feito um controle semestral. Que até o dia vinte e quatro de junho
os Câmpus NP e AM devem mandar a resposta quanto a ter como ofertar novas bolsas. Edvaldo
questionou a situação dos alunos que podem ter sido desligados e que tem que ser vistos os
direitos dos alunos junto as instituições. 3.7 – Ajustes do orçamento (PROAD); Feita a leitura
de mensagens postadas em grupo de uma rede social. 4. CONSIDERAÇÕES GERAIS: O

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

presidente fez a leitura da portaria nº novecentos e oitenta e dois que trata sobre o pronatec. Que
foi aconselhado que se criasse a comissão para legitimar as informações em uma auditoria da
CGU. Aparecida falou sobre o IF comunidade realizado no sábado vinte de junho. Que só
estavam presentes Ivone e Sandra e os outros pró-reitores não compareceram. Que a reunião
sobre o fórum foi muito participativa. Sobre o aniversário do IF, Sterfson disse que ficará para
depois do retorno dos alunos. Milton disse que no programado para a comemoração do
aniversário haveria um culto no CBVC. Registrada a saída de Carlos e Sterfson às dezoito horas e
quinze minutos. Eliezer falou sobre por em discussão quais os cursos de graduação poderiam ser
implantados. Presidente comentou da fala do secretário sobre os IFs trabalharem mais com cursos
de tecnologia e licenciatura e não tanto bacharelados. Registrada a saída de Maria Aparecida e
Milton às dezoito horas e vinte minutos. O Presidente diz que acompanha o discurso do secretário
da SETEC quanto a oferta de cursos. 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 e dois de junho de 2015, às dezoito horas e vinte e cinco minutos, na Sala de Reuniões da
Reitoria.
Membros do Colégio de Dirigentes:
ADEMAR DE ARAÚJO FILHO __________________________________________________
CARLOS ROBERTO CABRAL DE LIMA__________________________________________
FABIANA LETÍCIA SBARAINI___________________________________________________
MARIA DO PERPETUOU SOCORRO PEREIRA SILVA______________________________
RAIMUNDA MARIA RODRIGUES SANTOS______________________________________
EDVALDO PEREIRA DA SILVA _______________________________________________
GEORGE STERFSON BARROS __________________________________________________
ELIEZER NUNES SLVA_______________________________________________________
MILTON JOSÉ PIOVESAN ______________________________________________________
MARIA APARECIDA ALVES DE MEDEIROS______________________________________
ARNÓBIO GUSTAVO QUEIROZ DE MAGALHÃES_________________________________
Convidados:
ANDREIA VANESSA VELHO MONTEIRO________________________________________
ANY JACQUELINE SOUZA DE ALMEIDA________________________________________
DEYBE JOSÉ VIRIATO DOS SANTOS____________________________________________
ELIZABETE MELO NOGUEIRA_________________________________________________
FABIO RODRIGUES DOS SANTOS______________________________________________
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CAVALCANTE FILHO_____________________________
GASPAR OSORIO HENRIQUES_________________________________________________
MARIA ELIANA LIMA DOS SANTOS____________________________________________
MARICÉLIA CARVALHO MOREIRA LEITE_______________________________________
ROBERTO DE QUEIROZ LOPES________________________________________________
TATIANA COSTA ROSA_______________________________________________________
THYAGO DE MELO TOSIM____________________________________________________
Secretária:
NATÁLIA MAIA COSTA

