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Ata da terceira reunião ordinária de dois mil e treze do Conselho Superior do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Tocantins. Aos onze dias do mês de setembro do

ano de dois mil e treze, às nove horas, na sala de reunião III, localizada no prédio da Reitoria,

situado na Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra duzentos e dois sul, Conjunto um, Lote

oito, Palmas, Estado do Tocantins, reuniu-se, sob a presidência do Magnífico Reitor Francisco

Nairton do Nascimento, o Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Estado do Tocantins, composto pelo Reitor, como presidente; pela representação

de um terço do número de campi, destinada aos servidores docentes, sendo o mínimo de dois e o

máximo de cinco representantes, e igual número de suplentes; pela representação de um terço do

número de campi, destinada ao corpo discente, e igual número de suplentes; representação de um

terço do número de campi, destinada aos servidores técnico-administrativos, sendo o mínimo de

dois e o máximo de cinco representantes e igual número de suplentes; por dois representantes

dos egressos e igual número de suplentes; por seis representantes da sociedade civil e igual

número de suplentes; por dois representantes do setor público e/ou empresas estatais designados

pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica; um representante e um suplente do

Ministério da Educação designados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica;

representação de um terço dos Diretores-gerais dos campi, sendo o mínimo de dois e o máximo

de cinco e igual número de suplentes. Foi registrada a presença dos representantes dos diretores

dos campi, Octaviano Sidnei Furtado, primeiro titular; Miguel Camargo da Silva, primeiro

suplente; dos representantes dos servidores docentes, Guilherme Bizarro Salve, primeiro titular;

Sérgio Roberto Jorge Alves, segundo titular; dos representantes dos egressos, Miquéias Alves da

Rocha César, primeiro titular; Higor Fernando Arruda Lira, segundo titular; dos representantes

dos servidores técnico-administrativos, Leonardo Brasil Carvalho, primeiro titular; Adeilson

Marques da Silva Cardoso, segundo titular; dos representantes dos discentes, Elizângela Mendes

de Sousa, primeiro titular; André Soares Mendes, segundo titular; do representante titular do

Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Tocantins - SINTRAS -, Getulio de Sousa

Araujo; do representante titular do Ministério da Educação e Cultura, Vicente Pereira de

Almeida e do representante suplente da Federação de Trabalhadores daAgricultura do Tocantins
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- FETAET -, Antônio Batista de Sá. O presidente conferiu o quórum e declarou aberta a

reunião, desejou bom dia a todos os presentes e iniciou a reunião agradecendo mais uma vez a

vinda do conselheiro representante do MEC, Vicente Pereira de Almeida. Nairton passou a

palavra para Mileni que fez a leitura das alterações na ata sugeridas pelo conselheiro Guilherme,

que foram aprovadas pelos demais membros do conselho. Dando continuidade, Nairton

comunicou ao conselho o questionamento feito por e-mail pelo conselheiro Guilherme, quanto à

composição da Comissão Permanente de Avaliação - CPA -, visto que conforme regulamento

próprio, os integrantes devem ingressar por meio de eleição. Na oportunidade, o Reitor expôs os

registros das ações para a realização de tal eleição, porém não houve candidatos ao pleito.

Assim, coube ao diretor de cada campus a designação dos membros da Comissão em pauta. Com

a palavra, Octaviano sugeriu que a candidatura fosse realizada por meio de edital, para que as

tentativas fossem formalizadas e que a duração dos membros estendida, visando a continuidade

dos trabalhos, bem como a eficiência das ações. Miguel esclareceu que os membros da CPA

divulgaram em todas as salas do Campus Porto Nacional as atribuições da comissão, contudo

não houve interessados. ITEM 1: DELIBERAR AS ADEQUAÇOES NA RESOLUÇÃO

REFERENTE A ADMISSÃO INTERNA CORPORIS DE TÍTULOS OBTIDOS NO

EXTERIOR PELOS SERVIDORES DO IFTO: O Reitor passou a palavra ao presidente da

comissão, José Messias, para apresentar as adequações feitas. Após a apresentação de Messias,

Guilherme falou que pensa que a concessão deve ser feita, a partir do protocolo de solicitação de

convalidação, para que a morosidade dos processos não prejudique o servidor e o IFTO. Não

havendo emendas, nem ressalvas, a resolução foi aprovada por unanimidade. ITEM 2:

DELIBERAR O REGIMENTO INTERNO DO COMITÉ DE ÉTICA EM PESQUISA -

CEP - DO IFTO: O presidente da sessão passou a palavra para Mariana Brito, que fez a leitura

e explicou o conteúdo do Regimento, enfatizando que ele foi elaborado com o escopo de manter

a integridade de assuntos ligados à bioética. Guilherme falou sobre a falta de normas na forma

em que se darão as eleições para os membros do comitê, e sobre a independência deste, alegando

que o comitê não poderá ficar submisso a pessoas que não possuem conhecimento na área.

Também fez um paralelo sobre a forma como ocorreram as eleições para a CPA, sem
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padronização nos campi e reitoria do IFTO, tal como demonstram documentos por eles

disponibilizados. Na oportunidade, sugeriu que fosse criada uma comissão para realizar o

processo eleitoral desses membros. Leonardo ressaltou a necessidade de acrescentar a

designação direta pelo Reitor, caso não houvesse candidatos interessados, conforme discutido no

item anterior; e sugeriu que 50% dos membros fossem reconduzidos para igual mandato, desde

que seja previsto em edital e que os outros 50% fossem substituídos perante novas eleições,

prezando pela continuidade dos processos. Octaviano fez apontamentos em relação à lotação dos

membros, sugerindo que não pertencessem a um único campus, e que também fosse observada a

área de conhecimento. Na oportunidade, Mariana esclareceu que o servidor Administrativo para

desempenhar as atividades do Comitê, previsto no Regimento, é uma servidora que já está

envolvida no processo, não sendo necessária a nomeação de outra pessoa. Não havendo mais

questionamentos, o regimento foi aprovado por unanimidade. ITEM 3: DELIBERAR A

ALTERAÇÃO DO ARTIGO 22, DO REGULAMENTO PARA O PROGRAMA DE

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO IFTO, APROVADO PELA RESOLUÇÃO No

37/2012/CONSUP/IFTO, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012: Com a palavra, Octaviano falou

ao conselho que a alteração é proposta para que os afastamentos para capacitação ocorram na

proporção em que a carga horária do professor seja absorvida pelos demais, observando a

limitação de cada área. Vicente ressaltou que essa é uma oportunidade de desenvolvimento e

capacitação da equipe, contribuindo para que a Pesquisa e Inovação tenham mais força na

Instituição. O conselheiro Guilherme acrescentou que essa medida é bem vinda já que corrige

uma distorção que está ocorrendo entre as coordenações do Campus Palmas. Além disso incluiu

que é necessário identificar as demandas do IFTO para que os servidores possam direcionar a

qualificação para as áreas demandadas para o seu desenvolvimento. Miguel mostrou

preocupação com o acúmulo de aulas pelos professores, mas Octaviano informou que é

registrada uma ata na reunião do colegiado, com a disponibilidade de cada professor, bem como

seu compromisso em suprir a carga horária distribuída. Na oportunidade, sugeriu que seja

observado pelos gestores se a área da capacitação do servidor tem relação com as atividades da

Instituição. O Reitor concordou com o conselhelro e p&hu para todos se cmpcnharcm ao
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cumprimento dos objetivos da Instituição. Não havendo mais questionamentos, a alteração foi

aprovada por unanimidade. ITEM 4: DELIBERAR O PROCESSO ELEITORAL DOS

MEMBROS DESTE CONSELHO SUPERIOR: O Reitor colocou em votação a deflagração

da eleição dos membros deste conselho, cujo prazo do mandato expira em dezembro de 2013.

Não havendo questionamentos, a deflagração foi aprovada por unanimidade. ITEM 5:

DELIBERAR A DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL NO AÁMBITO DO

IFTO: O Reitor apresentou ao conselho a Nota Informativa no 212/2013 enviada pelo MEC,

apresentando os prazos que devem ser observados para os mandatos do Reitor e Diretores-gerais

dos campi. Explicou que o MEC, não proíbe que as eleições sejam realizadas antes de 90 dias do

término dos mandatos, conforme o Decreto no 6.986, de 20 de outubro de 2009. As eleições antes

desse prazo, apenas resguardam a Instituição para que possíveis imprevistos ou morosidades no

processo não levem a um mandato tampão. Não havendo questionamentos, o Reitor colocou em

votação, e a deflagração do processo eleitoral para reitor do IFTO e diretores-gerais dos campi

com mais de cinco anos foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade às decisões a serem

tomadas, conforme a nota informativa em questão, o Reitor informou que a eleição poderá

ocorrer em turno único ou em dois turnos, e pediu que os conselheiros manifestassem seus

pontos de vista. Guilherme se mostrou a favor da eleição em dois turnos, caso tenham mais de

dois candidatos concorrendo ao mesmo cargo. Leonardo apoia a eleição em dois turnos,

independentemente da quantidade de candidatos e, caso nenhum dos candidatos obtenha maioria

absoluta dos votos no primeiro turno, ocorra o segundo turno. Vicente e Miguel discordam, pois

prolongar o processo eleitoral provoca desgaste físico e psicológico aos servidores. Guilherme

mostrou seu ponto de vista no sentido de que as eleições são uma forma de crescimento para a

Instituição, a fim de amadurecer ideias e desenvolvimento pessoal. Não havendo mais

questionamentos, o processo eleitoral em turno único foi à votação, sete conselheiros votaram a

favor, seis conselheiros votaram contra e um conselheiro absteve-se de votar; sendo assim o

pleito em turno único foi aprovado. Dando prosseguimento, o presidente da sessão falou que na

última eleição para Reitor, a comissão central foi quem realizou todo processo eleitoral, e

sugeriu ao conselho que para esta eleição fosse éjiada uma comissao propria da Jrgilorij
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composta por seus servidores, tendo em vista que atualmente há servidores suficientes para

compô-la. Não havendo questionamentos a criação da comissão foi aprovada por unanimidade.

Em seguida o Reitor consultou o egrégio conselho sobre o processo de consulta para Diretor-

geral nos campi que ainda não completaram cinco anos, os quais não possuem obrigatoriedade

na realização de eleição. Explicou como foi a aceitação dos alunos e servidores no Campus Porto

Nacional, e pediu ajuda para que chegassem a uma conclusão, tendo em vista os diferentes

pontos de vista dos campi. Octaviano mostrou-se favorável à consulta em todos os campi,

independentemente da reação dos servidores e comunidades, pois, tal processo dá a oportunidade

aos servidores e aos alunos de mostrarem sua satisfação, ou não, em relação aos atuais gestores.

Higor alertou que, caso haja troca de Reitor, o Diretor-geral nomeado neste ano poderá ser

trocado logo no início do mandato do novo Reitor, havendo rotatividade no cargo, o que não é

interessante para a Instituição. Sérgio mostrou-se favorável à realização de consulta

especificamente no Campus Porto Nacional, por verificar de forma ordenada o real interesse dos

alunos e servidores e sugeriu que o conselheiro Miguel não vote a respeito deste assunto, por ser

parte interessada. Guilherme mostrou-se contra a consulta e manifestou sua preocupação com o

desgaste gerado pelas eleições, de acordo com o ponto de vista deste conselho já expressado

nesta reunião. Miguel pediu a palavra para esclarecer que enquanto a consulta foi realizada no

Campus Porto Nacional, onde é o atual Diretor-geral pro tempore, mostrou-se inerte à consulta,

além disso, almeja que a democracia faça parte de todo processo eleitoral. Lembrou ainda que

participa desta reunião em substituição ao conselheiro titular, e assim como os demais, defenderá

seu ponto de vista como representante do campus ao qual pertence. Após as discussões, Nairton

se mostrou favorável à sugestão do conselheiro Octaviano, no sentido de que seja tomada a

mesma decisão para todos os campi, com exceção do Campus Dianópolis, por estar em

funcionamento a apenas 3 meses. O Presidente colocou em votação o processo de consulta para

Diretor-geral nos campi que ainda não completaram cinco anos, o qual foi aprovado por

unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e

encerrou a reunião, e eu, Mileni Cunha Pereira Boer Ribeiro, secretária do Conselho Superior,
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140 lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim, pelo presidente e

141 demais membros do Conselho Superior.
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Francisco Nairton do Nascimento

Presidente do Conselho Superior
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Leoriardo Brasil Carvalho

Representante dos servidores

Técnico-Administrativos - 1o Titular
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Representante) dos servidores
Técnico-Administrativos - 2o Titular

Miquéias Alves da Rocha César

Representante dos Egressos - 1o Titular
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Elizan; ; Mªlgª us: Vicente Pereira de Almeida

Representante dos Discentes - 1o Titular Representante titular do Ministério da Educação

e Cultura - MEC

   
Antônio Batista de Sá

Representante suplente da Federação Representante itular do Sindicato dos

de Trabalhadores da Agricultura Trabalhadores em Saúde no Estado do Tocantins

do Tocantins - FETAET - SINTRAS
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