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ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA – IFRR, realizada
em 5 de dezembro de dois mil e quatorze.
1- ABERTURA DA SESSÃO: Aos cinco dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas
e quarenta minutos, na Sala de Reuniões da Reitoria, reuniu-se o CONSELHO SUPERIOR - CONSUP/IFRR. 1.1.
Abertura da Reunião: O Senhor Presidente do CONSUP, Prof. ADEMAR DE ARAÚJO FILHO iniciou dando as
boas vindas aos presentes e lembrando que após trinta minutos da segunda chamada e, não havendo quórum
suficiente, a reunião tem de ser encarrada sem análise da pauta proposta. 1.2. Verificação do Quórum: O Presidente
questionou a secretária se havia quórum para dar início aos trabalhos e esta lhe informou que haviam treze
conselheiros mais o presidente, o que permitia o início da reunião. 1.3. Aprovação da Pauta: O Presidente
questionou se todos tiveram conhecimento da pauta encaminhada por e-mail, se havia alguma consideração, como
também, solicitou que fosse adiantado o ponto de pauta “Considerações Gerais”, para que o Diretor de Orçamento em
Exercício, Deybe Carvalho, pudesse explanar sobre a situação dos recursos financeiros do Instituto. Sem mais
considerações, a pauta foi aprovada 1.4. Aprovação da Ata da 34ª Reunião Ordinária: O Presidente questionou se
todos haviam tido conhecimento da Ata que foi encaminhada por e-mail e se haveria alguma consideração a ser feita,
sendo que o prof. Ismayl solicitou que fosse registrada a sua justificativa de ausência e sua substituição pela suplente
Heila e Arnou solicita que seja incluída na ata da 34ª reunião a solicitação de que o Câmpus Boa Vista garanta que as
assistente de alunos, lotadas atualmente na Coordenação de Ensino-COEN, cumpram as trinta horas, estabelecidas ao
setor da COTUR, atual COEN, conforme resolução 079-CONSUP. 2- EXPEDIENTE: 2.1. Justificativas de
Ausência: O Presidente questionou a secretária do conselho se houve alguma justificativa de ausência, sendo-lhe
informado que não houve. 3. CONSIDERAÇÕES GERAIS: O presidente pediu licença a plenária para que fosse
trazido para o começo da reunião as Considerações Gerais, a fim de trazer esclarecimentos quanto a não liberação de
limites por parte do Governo Federal. Passada a palavra ao Diretor em Exercício do Departamento de Orçamento,
Deybe Carvalho, que explicou sobre a questão, principalmente no que se refere a não liberação de limites por parte do
governo federal, o que resultou na devolução de recursos disponíveis nos câmpus. Após explicação, foi passada a
palavra ao Conselheiro Emanuel que faz parte da Câmara de Planejamento junto ao CONIF, onde o mesmo ratificou
as palavras do Diretor Deybe e que essa situação ocorreu com todos os institutos da rede. Ismayl acredita que houve
falta de comunicação quanto ao repasse dessas informações aos docentes quando foi informado o fechamento dos
prazos para empenho. Sem mais, o Presidente agradeceu a presença do Diretor de Orçamento em Exercício e deu
prosseguimento a pauta. 4. ORDEM DO DIA: 4.1 Regulamentação do funcionamento do ponto eletrônico no
IFRR. Passada a palavra ao relator Admilson que deu início ao ponto de pauta explicando que não foi possível
encaminhar o parecer a tempo de ser disponibilizado aos demais conselheiros. Depois fez a leitura do parecer. Em seu
voto, o relator informa ser favorável a aprovação da regulamentação. O presidente passou alguns informes quanto a
carreira EBTT, que está equiparada ao Magistério Superior, onde o controle de frequência será por meio de
apresentação de plano de trabalho. Contextualizou sobre a situação do IFRR e da UFRR quanto a busca de amparo
legal para permanecer somente com o controle mediante plano de trabalho, que houve uma reunião com o exPresidente do TCU para tratar sobre esse controle de frequência, e verificar qual seria o entendimento do TCU quanto
a aceitação do plano de trabalho. Que já foi expedida uma resposta quanto ao agravo da UFRR mas não quanto ao do
IFRR e que teria havido uma negativa quanto ao não controle por ponto eletrônico. A conselheira Jadineia expôs a
situação do Câmpus Novo Paraíso, que fica distante de tudo, que os servidores são abordados durante o almoço, que
eles trabalham de 8h as 17h, que alguns servidores precisam trabalhar mais cedo por causa da área técnica, que não
visualizou na regulamentação uma parte que atenda as especificidades do Câmpus. Que há particularidades do
Câmpus Novo Paraíso, no que se refere ao atendimento em regime de alternância efetuado pela unidade. O relator
falou sobre a questão dos casos omissos que, conforme consta na minuta da regulamentação, deveriam ser
direcionados à DGP, contudo, como se trata de um documento aprovado pelo CONSUP, o texto do art. 40 deverá ser
alterado para que, além de os casos omissos serem levados à DGP, que a DGP deverá solicitar parecer do CONSUP.
Portanto, fica decidido que o art. 40 da regulamentação deverá ser alterado. Arnou solicita que seja feita reuniões com
a comunidades, pois não foram apresentadas as atas das reuniões das discussões com os servidores dos câmpus. O
presidente explica que essa responsabilidade seria dos dirigentes dos câmpus por meio dos seus representantes
membros da comissão. O Presidente propõe ao conselho que seja levado para nova discussão com os servidores das
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unidades, conforme solicitação do conselheiro Arnou. Posto em votação a proposta do conselheiro Arnou, 02 foram
favoráveis, 08 contrários e 01 abstenção. Após a votação da proposta do conselheiro, foi posto em votação, o parecer
do Relator. No resultado, 10 conselheiros foram favoráveis, 01 contrário e 02 abstenções. Aprovada a regulamentação,
para fase experimental. 4.2. Apreciação do PAINT 2015. Relatora: Jadineia Leandro. O presidente deu início ao
ponto de pauta informando que a Auditora Interna, Adriene Nascimento, estava presente na reunião para auxiliar na
apresentação do parecer da relatora. Após uma breve explanação da Auditora, a palavra foi repassada à relatora que
deu início pedindo informações quanto a previsão de auditorias em todos os câmpus, já que não constava a previsão
de algumas auditorias serem feitas nos câmpus do interior. A auditora explicou que a falta de pessoal afeta as
atividades, atrasando o cronograma a ser executado, portanto não teria como atender todos os câmpus. Após uma
saída rápida do presidente para resolver problemas junto a DGP, o Diretor-Geral do Câmpus Boa Vista assumiu a
responsabilidade pela presidência temporária do Conselho. A relatora fez a leitura do seu parecer. Em seu voto a
relatora é favorável a aprovação da PAINT 2015. Aberto as considerações, Arnou questiona a palavra entidade
utilizada no PAINT e pede que seja substituída por instituição. Porém, foi explicado que consta na Instrução
Normativa esse modelo de Plano, no qual é utilizado a expressão entidade. Emanuel se pronunciou informando que o
PAINT já foi aprovado pela CGU e que tem confiança quanto a aprovação do documento e que a alteração da palavra
não influencia no plano como um todo. Sem mais considerações, posto em votação, 11 foram favoráveis a aprovação
do PAINT 2015. 4.3. Análise e aprovação da alteração do Regimento Interno do Conselho Superior deste
IFRR: O presidente substituto passou a palavra ao relator prof. Sterfson, que fez a leitura do parecer. Após discussão
sobre como ficaria o mandato daqueles que foram empossados sob as regras do atual Regimento, já que não havia
certeza de como deve-se proceder nesses casos, se haveria a destituição ou renúncia de todos ou se a medida que o
tempo de mandato for finalizado, se há a possibilidade de eleição para esse cargo, foi decidido, conforme proposta do
Presidente, que o processo fosse posto em diligência. Será solicitada da comissão, a ser novamente designada, um
estudo de como se procederá quanto ao mandato dos atuais conselheiros. 4.4 – Análise Projeto pedagógico Curso
Técnico em Serviços Públicos. Relator: Ismayl Cortez: Passada a palavra ao relator Ismayl, o mesmo deu início a
leitura do seu parecer. Em seu voto, o relator é favorável a aprovação do projeto do curso. O presidente falou sobre as
sugestões do Conselheiro Edvaldo, contudo as mesmas serão encaminhadas a comissão da organização didática. Posto
em votação, 8 conselheiros foram favoráveis a aprovação do Parecer. 4.5 – Análise do Regimento Interno do
Comitê de Políticas Inclusivas. Relator: Arnou Sá: O Presidente passou a palavra ao relator Arnou, que deu início a
leitura do parecer. Em seu voto o relator é favorável a aprovação do regimento. Posto em votação, 12 foram
favoráveis a aprovação e houve 01 abstenção. 3.8 - Distribuição de processos: Processo nº 23231.000047/2011-16,
Assunto: Processo Administrativo Disciplinar para apurar fatos contidos no Relatório de Auditoria de 07/01/2011,
referente a servidora Maria das Graças Ponte do Couto, distribuído para Jadineia Leandro, Processo nº
23231.000488/2014-61, Assunto: Minuta de reformulação do Regimento Interno da CPPD, distribuído para Arnou P.
de Sá, Processo nº 23231.000211/2014-38, Assunto: Plano do Curso de pós-graduação lato sensu em Planejamento e
Gestão de Empreendimentos e Destinos Turísticos Sustentáveis, distribuído para Ismayl Cortez. Processo nº
23231.000284/2014-20, Minuta de Regulamentação de Política de Capacitação, distribuído para Aparecida Medeiros.
5.0-ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: O presidente explicou que os calendários dos câmpus tem de seguir a
portaria de Ministério do Planejamento, no que se refere ao estabelecimento de feriados e pontos facultativos. Que
será formalizada consulta ao Ministério do Planejamento sobre a possibilidade de ser concedido pontos facultativos
por parte dos gestores máximos das Unidades do IFRR. Não tendo mais nada a ser tratado, O Presidente do Conselho
agradeceu a presença de todos e em seguida encerrou a reunião. Eu, Natália Maia Costa, que secretariei esta reunião,
lavro a presente Ata que, após ser lida e aprovada na próxima reunião do Conselho, será assinada por mim e os
conselheiros. Boa Vista-Roraima, cinco de dezembro de dois mil e quatorze, às dezoito horas, sala de Reuniões da
Reitoria.
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