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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS
GABINETE DO DIRETOR

ATA N.º 2/2018/CGAB/PSO/REI/IFTO, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018
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Ata da reunião com os Técnicos Administrativos (TAE), do Campus Paraíso do
Tocantins. Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, com as
atividades agendadas para o horário de expediente, das catorze horas, na sala de
reuniões no Bloco F, situado na Rodovia Br-153, Km 480 Distrito Agroindustrial, na
cidade de Paraíso do Tocantins, reuniu-se, sob a presidência do diretor
do Campus Paraíso do Tocantins, Flávio Eliziário de Souza, e os técnicos
administrativos que assinaram lista de presença, que será anexada ao
processo. Inicialmente desejou boas-vindas a todos, na sequência declarou aberta a
reunião. Passou-se então para os informes gerais. Flávio Eliziário fez um breve
apanhado sobre a atual situação do Campus Paraíso do Tocantins, falou das
dificuldades orçamentárias, principalmente depois da retirada do recurso "restos a
pagar". Informou que o Campus Paraíso do Tocantins possui uma estrutura alta de
custos e material de consumo, incluindo galões de água mineral, rações para animais
e contratos terceirizados. Falou da expectativa de transformar o recurso capital em
custeio no início do mês de novembro, mas não obteve êxito junto à Pró-reitoria de
Administração. Acrescentou em sua fala que para 2019 haverá um maior
planejamento visando a economicidade dos recursos, de forma a ratear melhor os
recursos para beneficiar a todos. Ainda com a fala esclareceu que os eventos
realizados na instituição nos últimos meses foi resultante de parcerias, apoio de
empresários e pais de estudantes, como a programação do aniversário do Campus,
nenhum recurso saiu da instituição. Ainda na oportunidade explanou sobre a situação
que o Campus Paraíso do Tocantins passa com a redução do quantitativo de
servidores TAE, pois alguns assumiram funções de confiança na reitoria, e outros
estão afastados para capacitação integral. Informou que está em tratativas com o
reitor para trazer o código de vaga, Técnico em assuntos educacionais, que ficou
perdido depois que a servidora Raquel, entrou na justiça para requerer seu direito de
exercer suas atividades na reitoria. Flávio informou que diante da servidora
Rosângela Veloso ter sido designada pelo reitor para assumir uma coordenação na
reitoria, e diante da necessidade de ter-se 2 (dois) psicólogos na instituição, porque só
1 (um) não consegue suprir toda a demanda, foi solicitado ao reitor via memorando, a
disponibilização de código de vaga do cargo de psicólogo para o Campus Paraíso do
Tocantins. Ainda com a palavra o diretor falou sobre as tratativas de transformar o
status do Campus para agrícola, junto ao MEC, disse já ter feito o máximo possível
para conquistar isso. Informou a todos que a instituição submeteu alguns projetos
para ofertar cursos de Pós-graduação pela UAB, mas só foi aprovado o de Gestão
Pública. Falou ainda sobre uma ocupação ilegal de área do Campus, mas a situação já
foi resolvida. Informou sobre o pedido de autorização à Naturatins para supressão de
árvores para implantação de atividades agropecuárias do complexo
Caprino/Ovinocultura, o pedido foi atendido mediante o cumprimento de algumas
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exigências
alencadas
por
eles
no
Ofício
nº
1346/2018/PRES/NATURATINS. Explanou sobre a grande satisfação pelo Curso de
Bacharelado em Sistemas de Informação ter obtido conceito 5,0 na avaliação do
MEC. Informou que o adicional de insalubridade agora passa por avaliação, e o
porcentual de recebimento varia de acordo com a atividade de cada servidor, a
direção-geral ficou de verificar o motivo de servidores do Campus Paraíso do
Tocantins, de semelhante atividade laboral, ter ficado com o porcentual
diferente/inferior de servidores de outros Campi. Nesse momento o diretor abriu a
oportunidade para questionamentos. A servidora Helena perguntou sobre o Próqualificar, o diretor disse que os recursos já estão comprometidos em 2019, e que não
haverá possibilidades de ampliar a oferta. Mudando de assunto, a servidora Helena
expôs que existem algumas ações que podem contribuir com a economicidade no
Campus. Em seguida o diretor falou sobre a Comissão Interna de Supervisão do
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação - CIS/PCCTAE,
a reunião também tem como objetivo a escolha de novos membros, pois a comissão
atual encerra seu mandato de 3 anos, exatamente hoje, 20/11/2018, o diretor passou a
palavra para a servidora Ustana discorrer brevemente sobre a comissão, ela disse ser
necessário no mínimo 3 (três) servidores titulares, e 3 (três) suplentes, informou que
da comissão atual apenas 3 (três) servidores estão no Campus, um foi removido, e
outros estão com atuação em outra unidade do IFTO. Ustana esclareceu que a CIS é
uma comissão muito importante para os TAE´s, pois fiscaliza e implementa questões
da carreira técnico administrativo, esta envolvida nas lutas pela melhoria da carreira
como um todo, além de passar por ela as progressões por mérito, licença para
capacitação, afastamento parcial, e tem duração de 3 (três) anos, podendo serem
reconduzidos por mais 1 (um) mandato os membros, o requisito para participar é ser
servidor estável. Dos membros atuais: Ustana Ferraz, Fabiano Ballin e Éder Brasil,
apenas Fabiano Ballin se colocou à disposição para continuar como membro
da comissão, Ustana Ferraz já está no segundo mandato, então não poderá mais
participar para o próximo triênio, e Éder Brasil não manifestou interesse em
continuar. Nesse momento abriu oportunidade para que outros pudessem se
candidatar, manifestaram-se Anicésio Tavares, Natália Marques e Fernanda Alves
para titulares, abriu votação por aclamação para os presentes, todos
concordaram, Fabiano Ballin foi designado presidente. Em seguida abriu
oportunidade para definir os 4 (quatro) suplentes, de acordo com o número de
titulares. Manifestaram-se: Marlice Vera Wolf, Fábia Maceno, Dalton Oliveira e
Helena da Mata, não houve nenhuma objeção por parte dos presentes na escolha de
todos os membros. Dessa forma deu-se por encerrada essa pauta, e ficou eleita a nova
comissão CIS para o triênio 2018/2021 por aclamação de seus pares. Em seguida o
diretor trouxe à pauta CPA - Comissão Própria de Avaliação, que precisa de 2 (dois)
membros TAE para compor a comissão, sendo 1 (um) titular, e 1 (um) suplente. O
diretor falou sobre a importância dessa comissão para a instituição, que atua na
elaboração de questionários e relatórios para a avaliação da instituição junto ao MEC.
Nesse momento abriu oportunidade para manifestação de interesse em participar,
Letícia Luzia da Cunha e Kálita Fernandes se colocaram a disposição para
representar os técnicos administrativos na comissão, a primeira como titular, e a
segunda como suplente, dessa forma encerrou-se essa pauta, e as representantes
foram eleitas por aclamação dos técnicos administrativos presentes. Em seguida o
diretor apresentou os servidores recém chegados à instituição, e deu às boas-vidas a:
Keila Martins de Assis, Kalita Fernandes da Silva Fonteles, Dianne Kelly Barbosa
Neres Oliveira, Adma Suelen Sousa dos Santos Veras e Naylon Barroso Gomes. Na
pauta o assunto trabalho remoto, disse que a partir de 2019 o trabalho remoto vai
sofrer alterações, e que FG - Função Gratificada e servidores que estão no estágio
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probatório, por exemplo, não poderão aderir ao programa conforme INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 1, DE 31 DE AGOSTO DE 2018 Publicado em: 03/09/2018 |
Edição: 170 | Seção: 1 | Página: 92 Órgão: Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão/Secretaria de Gestão de Pessoas. A servidora Ana Paula
Cruz, coordenadora do setor de gestão de pessoas, disse que o trabalho remoto poderá
ser pactuado no período de recesso, o que não pode é o servidor pagar horas do
recesso com trabalho remoto. O diretor falou ainda que em 2019 só será aprovada
pactuação de atividades, mediante o mapeamento dos setores, ou seja, as atividades
devem ser indicadas previamente. Informou que a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2,
DE 12 DE SETEMBRO DE 2018 Publicado em: 13/09/2018 | Edição: 177 | Seção: 1
| Página: 100 Órgão: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão/Secretaria de Gestão de Pessoas, regulamenta os setores que podem fazer 30h,
e que as mesmas só estarão autorizadas aos setores que prestam serviço ao cidadão.
Quanto ao banco de horas, só será possível para as instituições que aderirem ao
sistema de controle de ponto do Ministério do Planejamento, pois é uma exigência.
Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião agradecendo a presença
e a participação de todos, e eu, Fábia Maceno Ribeiro, secretariei e, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo presidente e pelos
demais membros presentes na reunião.
Documento assinado eletronicamente por Fabia Maceno Ribeiro, Chefe de
Gabinete, em 28/11/2018, às 15:35, 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 Flávio Eliziário de Souza, Diretorgeral, em 30/11/2018, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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