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Excelentíssimo Senhor,

 

Ao cumprimentá-lo, informamos que os membros do Conselho Superior (CONSUP) do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), após a reunião  extraordinária de 31 de julho de
2020, realizada por convocação de dois terços de seus membros, como previsto no §2° do art. 17 do Regimento
Interno do CONSUP, resolveram, junto com os conselheiros do Colégio de Dirigentes (CODIR) e do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPEX) e com os membros do Comitê de Ensino (COEN) assinar esta
comunicação ao Ministério de Educação(MEC) para denunciar a situação calamitosa na qual a instituição hoje se
encontra, devido à nomeação do Reitor Pro Tempore Josué de Oliveira Moreira pelo MEC em 17 de abril de 2020,
e solicitar providências junto ao Ministério quanto às questões apresentadas.

Convém destacar o envio por parte do Conselho Superior de dois ofícios à Secretaria de Educação Tecnológica,
Ofícios nº 2/2020 – CONSUP/IFRN e nº 9/2020 – CONSUP/IFRN, de 11 de maio de 2020 e de 01 de Junho de
2020, respectivamente, que já expuseram várias situações ocorridas em nossa instituição.

Primeiro, cabe esclarecer que a retomada das atividades acadêmicas é o principal motivo desta comunicação
enviada à Vossa Excelência. Como já informado anteriormente à SETEC/MEC, é notória e inconteste a falta de
articulação e de governança do Reitor Pro Tempore e de sua equipe temporária, além da falta de representatividade
e falta de competência para gerenciar a retomada das atividades por qualquer modalidade que seja, situação que
preocupa a todos que fazem parte da comunidade do IFRN.

Com isso posto, iniciamos a apresentação dos fatos pela própria Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) da Instituição,
que deveria estar liderando todo o processo de retomada das atividades acadêmicas, dando as orientações sistêmicas
devidas aos campi do IFRN. Até o momento, só ocorreram três reuniões do Comitê de Ensino, formado pelos
diretores acadêmicos e equipe da PROEN. A única orientação passada até agora é a de que os campi têm de se virar

por possuir autonomia, palavras do Pró-Reitor de Ensino José Ribeiro, em recomendação que infringe o Regimento
Geral do IFRN, no que diz respeito às atribuições da Pró-Reitoria de Ensino.

Art. 44. Compete ao Pró-Reitor de Ensino:

I. atuar no planejamento estratégico e operacional do IFRN, com vistas a subsidiar a
definição das prioridades educacionais dos Campi;

(...)

V. garantir identidade e unidade curricular e desenvolvimento de política e ação
pedagógica própria, no âmbito do Instituto;



(...)

VII. propor políticas e diretrizes voltadas ao desenvolvimento das ofertas
educacionais, em conjunto com as Pró-Reitorias de Extensão e de Pesquisa e
Inovação, bem como avaliar sua implementação;

VIII. propor políticas e diretrizes para a educação a distância e para a disseminação
de tecnologias educacionais, articuladamente à pesquisa, à extensão e à gestão de
tecnologia da informação;

IX. articular as ações de gestão pedagógica;

X. propor o calendário anual de referência para as atividades acadêmicas e
apresentar ao Colégio de Dirigentes para aprovação;

(...)

XIV. propor a capacitação e a qualificação do corpo docente e da equipe técnico-
pedagógica;

XV. promover e apoiar ações que contribuam para a permanente articulação e
integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão;

XVI. zelar pela garantia da qualidade do ensino; (IFRN, 2010, p.09)

Outro fato importante é a insistência na nomeação e manutenção de pessoas para alguns cargos da Instituição, as
quais não cumprem o disposto na legislação atual por ferirem o Decreto nº 9.727, de 15 de março de 2019, pois pelo
menos um desses servidores ainda possui, em seus assentamentos funcionais, a penalidade de suspensão, ocorrência
incompatível com o estabelecido no art. 131 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 1990, comprovado pelo Relatório
de Auditoria nº 3/2020 - AUDGE/RE/IFRN e também tendo sido alvo de solicitação de esclarecimentos pelo
Ministério Público Federal.

Para esclarecer melhor, citamos quatro exemplos da referida irregularidade de natureza legal, referentes aos
processos de nomeação 23421.001594.2020-72, do senhor Bruno Lustosa de Moura, Pró-Reitor de Extensão
(CD.2); 23421.001564.2020-66; do senhor Charles Cesar Magno de Freitas, Diretor de Gestão de Tecnologia da
Informação (CD.3); 23037.000616.2020-11, do senhor Calistrato Soares da Câmara Neto, Diretor de Administração
Acadêmica (CD.4); e 23421.002197.2020-18, da senhora Keila dos Santos Alves, Coordenadora de Atenção à
Saúde do Servidor (CD.4).

Outro ponto que merece destaque é a falta de respeito recorrente aos conselhos democráticos da instituição e a seus
respectivos conselheiros, dispensando-lhes tratamento nada cortês e com acusações a esses servidores por não
concordarem, muitas vezes, com as vontades e opiniões da equipe da gestão Pro Tempore. Falas proferidas em tom
de agressividade pelo Reitor Pro Tempore , Josué Moreira, tais como Sou o presidente deste Conselho; Coloco o

que eu quiser em votação; termino a reunião na hora que eu quiser, pois sou o presidente , Não sou obrigado a

responder essa pergunta, são comuns e demonstram total desrespeito à democracia institucional.

Como exemplos ainda desse desrespeito, citamos a Reunião do CONSEPEX, em que o Pró-Reitor de Ensino, José
Ribeiro, destratou os conselheiros ao lhes chamar de baderneiros, sem nenhuma interferência do Reitor Pro

Tempore, Josué Moreira; na reunião do Conselho Superior do dia 24/08/2020, em que houve por parte do Reitor
Pro Tempore o distrato a uma conselheira, com 26 anos de Instituição, cortando a sua fala e cancelando a reunião só
por ela questionar o método de condução daquela reunião; e, na reunião do Colégio de Dirigentes, quando acusou
os diretores-gerais de negligência, por não compactuarem com suas ideias e questionarem as suas decisões.

Os diretores acadêmicos do IFRN, os quais são membros do Comitê de Ensino, abriram o processo
(23138.000865.2020-78), em que solicitam a imediata exoneração do atual Pró-Reitor de Ensino da Gestão Pro

Tempore e apresentam outros graves problemas na condução da pasta, como o inaceitável tratamento dado à
Secretária da Pró-Reitoria de Ensino, que recebeu xingamentos minutos antes do início da segunda reunião do
COEN. Abaixo encontra-se transcrito o enunciado ipsis litteris realizado pelo próprio Pró-Reitor de Ensino:

“(nome da secretária) disse: desculpa a intromissão Professor, mas não sei o que... pois é por isso que eu

lhe cortei lá do negócio, que você é metida. Intrometida né?”

 

Reitere-se que essa conduta inadmissível, tal como tantas outras aqui já citadas, fere o Código de Ética do Servidor
Público (Decreto nº 1.171, de 22 de Junho de 1994) e contrapõe-se à conduta esperada de um servidor público (de
acordo com a Lei Nº 8.112, de 11 de Dezembro de 1990), além de ser  conduta inadequada de gestores máximos de 



uma respeitada instituição pública de ensino superior.

Dessa forma, os nossos colegiados, instâncias superiores do IFRN, responsáveis pela concretização de nossa
democracia solidificada em inúmeros processos eletivos, têm sido aviltados constantemente pela gestão Pro

Tempore e não têm, consequentemente, funcionado à altura do merecimento institucional do IFRN, cujos resultados
positivos, conquistados ao longo de vários anos e atestados local, nacional e internacionalmente, estão sendo
ameaçados por falta de uma gestão competente.

Os diretores-gerais Pro Tempore , mas eleitos pela comunidade acadêmica, abriram o processo
(23424.001284.2020-28), informando ao Magnífico Reitor Pro Tempore  as ações que os diversos campi estavam
realizando contra a COVID-19 e já pensando numa eventual retomada das atividades acadêmicas. Buscou-se, assim,
junto ao professor Josué Moreira, esclarecimentos a respeito de ações estruturantes que devam ser conduzidas por
parte das diretorias sistêmicas e pró-reitorias subordinadas ao gestor maior da instituição.  Essas respostas
representam condição sine qua non para nortear decisões a serem assumidas no âmbito institucional.

Nesse mesmo processo, foi mostrada a necessidade de políticas, estudos e projetos estratégicos que permitam um
diagnóstico socioeconômico dos alunos e ajude a subsidiar as decisões de gestão da instituição quanto a assuntos
como o retorno de atividades; a carência formativa dos professores; as tecnologias mais adequadas para a realidade
iminente de ensino remoto; o parque tecnológico das operadoras de internet e telefonia no estado; o
acompanhamento sanitário e as estruturas para viabilizar o acesso seguro dos estudantes às nossas instalações.

A ausência de ações por parte da Gestão Pro Tempore, principalmente com relação aos pontos apresentados, torna
ainda mais dificultosa a compreensão acerca do retorno às atividades acadêmicas e limitam as decisões que possam
ser assumidas por cada uma das unidades de ensino.

Nesse cenário pandêmico, não parece razoável conceber ou sugerir que a decisão a respeito do retorno das
atividades acadêmicas da instituição possa ser assumida sem a devida acurácia no diagnóstico dos assuntos
mencionados.

O Reitor Pro Tempore se negou, ainda, sem justificativa plausível, a assinar contratos de renovação de professores
substitutos e visitantes fazendo com que alguns campi tenham perdido a possibilidade de manter em seus quadros
esses professores, sem oportunidade de renovação, essa ausência docente irá dificultar o retorno das atividades de
algumas disciplinas.

A falta de preparo é notória, visto que, no dia 02 de julho de 2020, o Reitor Pro Tempore autorizou a aquisição de
20 Macbooks ao preço de R$ 12.700,00, cada um, totalizando mais de R$ 250.000,00, alegando a necessidade de
melhorar o desempenho remoto da equipe gestora da Reitoria, esquecendo-se de que cerca de 30% dos estudantes
do IFRN não possuem acesso a equipamentos de informática e à internet para acompanhar as aulas a distância. O
fato foi apurado pelo TCU e pelo MPF que cobraram explicações acerca de uma aquisição desproporcional num
momento de pandemia.

Destaca-se, também, a falta de zelo no desenvolvimento das atividades da equipe gestora da Reitoria Pro Tempore

quando os Pró-Reitores de Extensão (PROEX) e de Pesquisa e Inovação (PROPI) foram questionados acerca das
ações desenvolvidas em suas respectivas pró-reitorias, em levantamentos solicitados via Serviço de Informação ao
Cidadão - e-SIC. Tais solicitações versavam sobre as reuniões e as definições dos respectivos comitês e tiveram,
nos Ofícios nº 30/2020 - PROEX/RE/IFRN e nº 63/2020 - PROPI/RE/IFRN respostas extremamente vagas,
atestando a falta de atuação dessas pró-reitorias junto a esses órgãos colegiados, em especial ao confirmar a não
realização de qualquer reunião dentro desses mais de três meses de atuação. Essa inação é mais temerária ainda,
considerando o cenário de pandemia e de atividades remotas em que estamos inseridos.

A última reunião do CONSUP, realizada no dia 31 de julho de 2020, que, dentre outros pontos de pauta a serem
discutidos, destacamos dois, a saber "Análise e discussão das portarias do MEC, Resolução do CONSUP, Planos de
contingência (MEC, CONIF e IFRN) e dos decretos estaduais acerca do retorno das atividades de aulas (Processo
23035.001284.2020-10)" e a "Aprovação de Resolução para concessão de auxílio de inclusão digital (Processo
número 23035.001374.2020-01)", não chegou a acontecer devido à suspensão da mesma pelo Reitor Pro Tempore ,
Josué Moreira, sem previsão de data para quando outra reunião possa ocorrer.

Esclarecemos que a reunião citada acima foi suspensa, logo depois de seu início, devido à questão de ordem feita
pelo Pró-Reitor de Ensino e atual Vice-Reitor, o servidor José Ribeiro, membro nato do conselho, o qual alegou o
descumprimento do artigo 26 do Regimento do CONSUP, que determina a leitura, a aprovação e a assinatura da ata
da reunião anterior na reunião seguinte;  como essa leitura, aprovação e assinatura não estavam acontecendo, o
conselho não deveria se reunir até que todas as atas fossem devidamente lavradas, pois, do contrário, segundo ele,
estaríamos infringindo o Regimento; além disso, ainda constrangeu a servidora responsável pelas atas, sugerindo
que ela faltou com seu trabalho. Por esse motivo, o Reitor Pro Tempore, Josué Moreira, atendendo à solicitação de
seu substituto, encerrou a reunião sem a discussão/votação de nenhum dos pontos da pauta previstos, mesmo diante
de posicionamento contrário dos demais conselheiros.

Importante frisar que existia outra reunião do Conselho Superior, com os seguintes pontos de pauta: “Recursos da
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Assunto: Solicita explicações acerca do sobrestamento do processo eleitoral do IFRN e apresenta a situação atual da

Instituição com a decisão tomada pelo MEC quanto à nomeação do Reitor Pro Tempore.

 

Senhor Secretário,

 

Ao cumprimentá-lo, informamos que o Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande

do Norte (CONSUP/IFRN) reuniu-se  extraordinariamente em 11 de maio de 2020, por convocação de dois terços de seus membros,

como previsto no §2° do Art. 17 do seu Regimento Interno, e, dentre as deliberações, aprovou-se o envio deste Ofício para a

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, solicitando esclarecimentos sobre a decisão do Ministério da Educação de

designar o professor Josué de Oliveira Moreira para exercer o cargo de Reitor Pro Tempore do IFRN e dos desdobramentos dessa

nomeação quanto ao funcionamento da instituição.

Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CF-88 – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm

como eixo comum o zelo pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas bem como a conservação do

patrimônio público.

Essa mesma Constituição traz como objetivo principal a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Além desse objetivo,

ainda podemos destacar o de "erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais" e o de

"promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação".

Para alcançar esses objetivos, a CF-88 definiu a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família e estabeleceu

alguns princípios básicos sobre os quais se deve assentar o ensino público na forma da lei. Todos esses objetivos estão presentes nos

documentos do IFRN, os quais, até 20 de abril de 2020, eram alcançados com maestria pela comunidade escolar.

Nesse contexto, com regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB-96 ) a gestão democrática na

educação toma ainda mais destaque, esclarecendo que mais do que eleições para cargos de gestão das escolas, a gestão democrática

nos remete a decisões participativas, com escolhas e rumos tomados junto a toda comunidade, em que diretores são interlocutores

entre a escola e a comunidade e não mais meros repassadores das ideias do sistema governante. 

Na contramão de todo o exposto, a comunidade do IFRN foi surpreendida com a designação de Josué de Oliveira Moreira para

dirigente máximo da Instituição, pessoa externa às eleições vencidas por José Arnóbio de Araújo Filho com 48,25% dos votos. Em

tempo, informamos ainda que o processo foi iniciado pela Resolução nº 31/2019 – CONSUP/IFRN, complementada pelas

resoluções nos 35, 36, 37 e 38/2019, com consulta realizada em 4 de dezembro de 2019 e resultado homologado pelas Resoluções

nos 46 e 47/2019, em absoluta consonância com as disposições legais pertinentes e presentes na Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro

de 2008, e no Decreto nº. 6.986, de 20 de outubro de 2009.

É compreensível que a maioria das pessoas que faz parte do IFRN discorde da forma como o Reitor Pro Tempore foi inserido como

gestor máximo da Instituição, uma vez que foi desconsiderado todo o processo de escolha realizado no final do ano passado. Os

servidores desta casa de educação apenas desejam continuar trabalhando com estabilidade cumprindo a função social de instituição

pública respeitada em prol da sociedade e de todo corpo discente e, para tanto, se faz necessário seguir com dirigentes legitimados

pela comunidade, como todos os que tivemos até o dia 20 de abril de 2020, com a finalidade de aplicar os preceitos da gestão

democrática na educação.

Essa designação inesperada também fugiu da praxe do que acontecia normalmente quando se tinha algum problema com a

tramitação do processo eleitoral no Ministério da Educação; nessas situações, preservava-se no cargo o Reitor que vinha atuando



enquanto se esclarecia algum questionamento dos setores por onde o processo tramitava.

Considerando que a consulta eleitoral seguiu todos os trâmites legais exigidos e que a instituição encaminhou ao Ministério da

Educação, em tempo hábil, todos os documentos referentes ao pleito, e não foi detectada, pela própria SETEC, nenhuma

anormalidade no processo eleitoral, a designação de um Reitor Pro Tempore  fere a autonomia institucional e causa profunda

indignação na comunidade escolar. Além do mais, não pesa sobre o Reitor eleito qualquer tipo de condenação que possa desabonar

sua conduta.

Se faz necessário destacar que, desde a implantação da democracia na nossa instituição, com a eleição de Luzia Vieira de França em

1987, portanto, antes da CF-88, as escolhas para dirigentes foram respeitadas e nunca se presenciou tamanha interferência no

quadro de dirigente máximo desta casa de ensino. Temos de reforçar que, após as eleições, o respeito ao sufrágio deve prevalecer,

não existindo lados na instituição, e toda comunidade entende que o resultado eleitoral deve ser cumprido.

Diante desse quadro, o Conselho Superior do IFRN (CONSUP/IFRN) dirige-se, respeitosamente, a esta Secretaria para ratificar que

as decisões da comunidade, a qual  representa, devem ser respeitadas e garantidas. Assim, não cabe acolher passivamente a

nomeação de um Reitor Pro Tempore, senão com os devidos esclarecimentos, dentro da legislação, dos motivos do sobrestamento

do referido processo eleitoral.

Além do mais, dirigimo-nos a essa Secretaria para relatar os transtornos que essa decisão monocrática vem causando à nossa

instituição centenária de educação, reconhecida internacionalmente, trazendo riscos extremamente sérios para a Instituição, talvez,

com prejuízos irreversíveis.

Como primeiro exemplo, o Reitor Pro Tempore está descumprindo suas atribuições e vem demorando a encaminhar as deliberações

do Conselho Superior. Existem Resoluções e Deliberações, tratadas em reunião datada de 24/04/2020, as quais ainda estão

pendentes de assinatura. Dentre tais deliberações, destaca-se a Resolução aprovada pelo Conselho Superior acerca das medidas a

serem adotadas pelo IFRN contra a COVID-19, que se encontra pendente de assinatura, por questões por nós desconhecidas, e,

aparentemente, por interesses estritamente pessoais.

Nessa reunião do dia 24/04/2020, convocada regimentalmente por 2/3 dos membros, o professor Josué de Oliveira Moreira tentou,

monocraticamente, forçar a suspensão, sem motivos sólidos e, após mantida a reunião, não compareceu nem apresentou justificativa

de sua ausência, descumprindo uma de suas obrigações basilares como Presidente do Conselho. Na reunião do dia 04/05/2020,

quando indagado sobre a demora na assinatura da Resolução que trata da suspensão das atividades devido à COVID19, respondeu

que não assinou por ainda “estar refletindo sobre”, o que se choca frontalmente com o disposto no regimento do conselho, tendo ele,

pelo dito, sido alertado por membros conselheiros sobre a compulsoriedade da assinatura. Vale salientar que tal passagem encontra-

se registrada em ata.

Dentre os exemplos de questões pertinentes e necessárias para a resolução do impasse e nomeação do Reitor democraticamente

eleito pela comunidade do IFRN, está a deliberação deste Conselho para a retomada dos trabalhos da comissão de sindicância que

envolve o Professor José Arnóbio de Araújo Filho. Quando questionado, o Reitor Pro Tempore  respondeu, na reunião do Colégio

de Dirigentes, que os Diretores procurassem a Procuradoria Jurídica da Instituição para obterem a resposta, atrasando até hoje o

reinício dos trabalhos da comissão processante.

Um outro ponto bastante preocupante é o atraso na nomeação dos Diretores Acadêmicos e Administrativos dos campi, dificultando

(e em muitos casos, até inviabilizando) a montagem das equipes nos campi pelos Diretores-Gerais eleitos (e que tiveram que ser

nomeados como Pro Tempore, assim como o Reitor temporário designado pelo MEC).

O ponto final, que demonstra a total falta de articulação e de governança da equipe temporária, é a ausência de designação de

praticamente todos os cargos de Gestão maior do IFRN (cerca de 30 cargos), incluindo quatro das cinco Pró-Reitorias existentes

(Ensino, Pesquisa e Inovação, Extensão e Administração), além de várias Diretorias (incluindo a Diretoria de Gestão de Pessoas),

deixando a Instituição praticamente paralisada no seu fazer.

Vale o destaque que, sem esses responsáveis, a instituição corre risco de ter seus compromissos descumpridos tais como: perdas de

prazo impostos pelo MEC, cancelamentos de contratos de professores substitutos e de empresas terceirizadas, não pagamento de

exercícios anteriores e a não realização de progressões funcionais dos servidores, uma vez que os processos só se acumulam na

Reitoria do IFRN.

Apesar de não apresentar, aparentemente, traços de ilegalidade, a postura do Reitor Pro Tempore  causou estranheza a toda

comunidade norte rio-grandense, uma vez que as seguintes solicitações do mesmo repercutiram negativamente: solicitação de dois

veículos e de dois motoristas para ficar à sua disposição, com o motorista em contato pessoal para ele orientar sobre o destino;

consulta jurídica para poder nomear seus advogados em cargos de confiança no IFRN, servidores das prefeituras de São José de

Mipibú e de Natal; nomeação para o cargo de Pró-Reitor Pro Tempore  de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, e

posteriormente como Substituto Eventual do Reitor, o concorrente à eleição para Reitor que teve 3% dos votos; além de tentar

censurar a imprensa.

Ademais, a nomeação de pessoas para alguns cargos da Instituição, que não cumprem o disposto na legislação atual, descumprindo,

assim, o Decreto 9.727, de 15 de março de 2019, quando pelo menos um desses servidores ainda possui em seus assentamentos

funcionais a penalidade de suspensão estabelecida pela Lei 8.112, Art. 131, esse fato também possui uma aparente ilegalidade.

Diante de toda essa situação aqui apresentada, solicitamos explicações quanto ao sobrestamento da nomeação do Reitor eleito,

Professor José Arnóbio de Araújo Filho, e clamamos para uma resolução por parte dessa Secretaria junto ao Ministério da

Educação, destituindo o Professor Josué Moreira da função, uma vez que, o Reitor Pro Tempore  não  possui experiência de gestão

ou conhecimento da instituição, o que está prejudicando severamente o IFRN.



Aproveitamos para anexar a esse documento as notas de repúdio de toda a comunidade interna e externa à instituição, em que se

comprova toda a insatisfação causada em nível local, nacional e internacional diante da não nomeação do Reitor eleito, Professor

José Arnóbio de Araújo Filho.

Solicitamos, ainda, que, sendo possível, qualquer proposta que venha a ser avaliada por esta Secretaria, considere que o Conselho

Superior seja ouvido, uma vez que representa toda a comunidade do IFRN. Pedimos, ainda, que seja sempre na linha do respeito ao

processo eleitoral da instituição no sentido de nomear o eleito ou agilizar o esclarecimento dos fatos que estejam impedindo a

conclusão do pleito.

Temos a certeza de que, agindo dessa forma, conseguiremos recolocar o IFRN no seu lugar de destaque, o qual mereceu por mais de

um século.

 

Com os melhores cumprimentos,

 

Abinoam Soares da Silva

Conselheiro Representante dos Técnico-Administrativos do Campus Natal-Zona Norte

Matrícula nº 1845427

Alessandro Vinícius Pereira Rolim de Araújo

Conselheiro Representante do Colégio de Dirigentes – Direção-Geral do Campus Jucurutu

Matrícula nº 1830990

Ambrósio Lins do Nascimento

Conselheiro Representante da Sociedade Civil - FETARN/RN

CPF: nº: 098.155.544-68

Andreilson Oliveira da Silva

Conselheiro Representante do Colégio de Dirigentes – Direção-Geral do Campus Currais Novos

Matrícula nº 1816404

Carla da Silva Alves de Souza

Conselheira Representante da Sociedade Civil - ASSEFIT/RN

CPF nº 91571588434

Dália Maria Bezerra Maia

Conselheira Representante dos Técnico-Administrativos do Campus Pau dos Ferros

Matrícula nº 1082207

Daniel Lobão dos Santos Figueiredo

Conselheiro Representante Docente do Campus Ipanguaçu

Matrícula nº 2962594

Damião Victor Andrade da Silva

Conselheiro Representante Discente do Campus Parnamirim

CPF nº 126.806.084-45

Émerson da Cunha Batista



Conselheiro Representante da Sociedade Civil - FIERN/RN

CPF nº 850.684.464-91

Elias Nunes Filho

Conselheiro Representante dos Técnicos-Administrativos do Campus Parelhas

Matrícula nº 2265032

Emiliana Souza Soares

Conselheira Representante Docente do Campus João Câmara

Matrícula nº 1696743

Flávio Rodrigo Freire Ferreira

Conselheiro Representante do Colégio de Dirigentes - Direção-Geral do Campus Canguaretama

Matrícula nº 1938035

Francisco Damião Freire Rodrigues

Conselheiro Representante do Colégio de Dirigentes – Direção-Geral do Campus Apodi

Matrícula nº 1721565

Geraldo Peregrino da Silva

Conselheiro Representante dos Técnicos-Administrativos do Campus Natal-Cidade Alta

Matrícula nº 2144170

Guilherme Moreira de Souza

Conselheiro Representante Discente do Campus Macau

CPF nº 709.290.774-82

Jardel Ricardo Pereira de Franca

Conselheiro Representante Docente do Campus Currais Novos

Matrícula nº 2049249

Leandro Juscelino Sarmento

Conselheiro Representante Discente do Campus Natal-Central

CPF nº 700.597.654-10

Leonilson do Carmo das Chagas Gama Nunes

Conselheiro Representante Discente do Campus Apodi

CPF nº 701.411.564-22

Luciana Guedes Santos

Conselheira Representante Docente do Campus São Gonçalo do Amarante

Matrícula nº 1969623

Marília Gonçalves Borges Silveira



Conselheira Representante Docente do Campus Natal-Zona Leste

Matrícula nº 1110274

Matheus de Sousa Matos Medeiros

Conselheiro Representante Discente do Campus Mossoró

CPF nº 089.494.124-03

Raphael Siqueira Fontes

Conselheiro Representante Docente do Campus Parnamirim

Matrícula nº 1939058

Ricardo Gentil de Araújo Pereira

Conselheiro Representante dos Técnicos-Administrativos do Campus Ceará-Mirim

Matrícula nº 2151792

Samira Fernandes Delgado

Conselheira Representante do Colégio de Dirigentes – Direção-Geral do Campus Santa Cruz

Matrícula nº 1722957

Tathiana Amorim Garcia Udre Varela

Conselheira Representante da Sociedade Civil - SEBRAE/RN

CPF nº 033.059.494-06

Thiago Gabriel de Moura Xavier

Conselheiro Representante dos Técnicos-Administrativos do Campus Santa Cruz

Matrícula nº 2044627

Thiago Lima de Oliveira

Conselheiro Representante dos Técnicos-Administrativos do Campus Canguaretama

Matrícula nº 1904926

Valdecir Emanoel da Silva

Conselheiro Representante dos Técnicos-Administrativos do Campus Mossoró

Matrícula nº1672999

Sidney Ribeiro Palmeira

Conselheiro Representante Docente do Campus Nova Cruz

Matrícula nº 2126644





Ministério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Conselho Superior

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300

Fone: (84) 4005-0861

Ofício Nº 9/2020 - CONSUP/IFRN

 1 de junho de 2020

Ao Senhor Ariosto Antunes Culau,

Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC)

Esplanada dos Ministérios, Bl “L”, 4º andar – Gabinete

70047-900    Brasília/DF

Assunto: Agradecimento por resposta, solicitação de demais esclarecimentos sobre os fatos apontados no Ofício nº 02/2020-

CONSUP e informações sobre a situação calamitosa por que passa o IFRN em face da nomeação do Reitor Pro Tempore.

Senhor Secretário,

 

Ao cumprimentá-lo, informamos que o Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande

do Norte (IFRN) reuniu-se,  extraordinariamente, em 29 de maio de 2020, por convocação de dois terços de seus membros, como

previsto no §2° do Art. 17 do Regimento Interno do CONSUP; e, dentre as deliberações realizadas, aprovou-se o envio deste ofício

à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, para agradecer a resposta enviada por meio do ofício nº

408/2020/GAB/SETEC/SETEC-MEC acerca dos esclarecimentos sobre a decisão do Ministério da Educação em designar o

professor Josué de Oliveira Moreira para exercer o cargo de Reitor Pro Tempore  do IFRN; e para cientificar à SETEC sobre a

situação calamitosa na qual a instituição hoje se encontra devido a essa nomeação e pedir o posicionamento oficial da Secretaria

quanto às questões apresentadas.

Inicialmente, observamos que muitos dos fatos apresentados, no Ofício nº 02/CONSUP/IFRN, não foram levados em consideração

por V. Sa. em sua resposta. Acreditamos que isso se deu em virtude da alta demanda de atividades que existe na SETEC/MEC.

Como forma de reforçar a necessidade de posicionamento por parte dessa Secretaria, iremos, mais uma vez, destacar os fatos e

informar sobre novas situações que vêm ocorrendo.

O Reitor Pro Tempore  continua descumprindo suas atribuições regimentais e vem demorando a encaminhar as deliberações deste

Conselho Superior. Existem deliberações, tratadas em reuniões datadas de 24/04/2020 e 11/05/2020, as quais ainda estão pendentes

de cumprimento.

Nessa mesma reunião do dia 24/04/2020, convocada regimentalmente por 2/3 dos membros, o professor Josué de Oliveira Moreira

tentou, monocraticamente, forçar a suspensão, sem motivos sólidos e, após mantida a reunião, não compareceu nem apresentou

justificativa de sua ausência, descumprindo uma de suas obrigações basilares como Presidente do Conselho, conforme determina o

Regimento Interno do CONSUP. Assim como também não apresentou justificativa para sua ausência na reunião ocorrida no dia

11/05/2020.

Dentre os exemplos de questões pertinentes e necessárias para a resolução do impasse em torno da nomeação do Reitor

democraticamente eleito pela comunidade do IFRN, está a deliberação deste Conselho, do dia 24/04/2020, para a retomada dos

trabalhos da Comissão de Sindicância que envolve o Professor José Arnóbio de Araújo Filho.

Quando questionado sobre o porquê de não ter cumprido essa deliberação do Conselho Superior, o Reitor Pro Tempore respondeu,

na reunião do Colégio de Dirigentes, que os Diretores procurassem a Procuradoria Jurídica da Instituição para obterem a resposta,

atrasando, até hoje, o reinício dos trabalhos da comissão processante.

Como desdobramento, o CONSUP notificou o Reitor Pro Tempore do IFRN, o professor Josué de Oliveira Moreira, no dia

19/05/2020, para que essa e outras deliberações fossem cumpridas. A notificação concedia cinco dias para o cumprimento de tais

deliberações e respaldou-se no inciso XVI do art. 14 do Regimento Interno do Conselho Superior. O desrespeito às determinações

do CONSUP pode configurar irregularidade funcional de servidor, falha que incorre em omissão, passível de apuração pela

Administração Pública.

Na reunião do Conselho Superior, do dia 29/05/2020, quando mais uma vez questionado, o Reitor Pro Tempore  informou que já

havia sido comunicado pela Procuradoria Jurídica de como deveria proceder, pois estava impedido legalmente de assinar a portaria,

entretanto, quando questionado sobre quanto tempo se faria necessário para resolver o impasse, o Professor Josué Moreira se

esquivou da resposta, informando que ainda iria esclarecer dúvidas jurídicas para a assinatura da Portaria. O Conselho, mais uma



vez, aprovou, por unanimidade, o prazo de 05 dias para o cumprimento dessa deliberação.

Contudo, o que tem causado profunda preocupação a este Conselho Superior é a notória e inconteste falta de articulação e de

governança do Reitor Pro Tempore e de sua equipe temporária, o que se torna manifesta através da ausência de designação de,

praticamente, todos os cargos da gestão maior do IFRN (cerca de 30 cargos) deixando a Instituição praticamente paralisada no seu

fazer.

Diante disso, é válido ressaltar que, sem a atuação desses responsáveis, a instituição corre risco de ter seus compromissos

descumpridos tais como: perdas de prazo impostos pelo MEC, cancelamentos de contratos de professores substitutos e de empresas

terceirizadas, não pagamento de exercícios anteriores e a não realização de progressões funcionais dos servidores, uma vez que os

processos só se acumulam na Reitoria do IFRN. Além dos vários prejuízos acarretados pela falta de planejamento e de efetivação

das ações sistêmicas das pró-reitorias e de suas respectivas diretorias, tal ausência de gestão está atingindo toda a comunidade

acadêmica, sobretudo nesse contexto da pandemia da COVID-19.

Um exemplo disso, por conta da inércia e do despreparo da equipe temporária, foi o fato de 25 alunos bolsistas, vinculados ao PET

de Física dos Campi Natal Central e João Câmara e 17 alunos vinculados ao Bolsa Permanência dos Campi João Câmara,

Canguaretama, São Gonçalo do Amarante, Pau dos Ferros e Natal Central, não terem recebido o pagamento de suas respectivas

bolsas neste último mês, sob a alegação de que, no próximo mês, receberiam retroativamente.

Para se ter uma ideia da situação enfrentada, leia-se a nota, em anexo , emitida pelos servidores e servidoras da Reitoria do IFRN,

encaminhada ao CONSUP, a qual foi lida na reunião do Conselho Superior no dia 29 de maio de 2020.

Encaminhamos, nesse mesmo tom de preocupação institucional, o processo de solicitação de esclarecimentos aberto pelos

servidores da Diretoria de Gestão de Pessoas e enviado ao Reitor Pro Tempore, desde o dia 15 de maio, no qual relatam as diversas

atividades paralisadas no setor por conta da ausência de gestor nomeado para a pasta; e, ainda, questionam sobre as providências a

serem tomadas. Até a presente data, os servidores não obtiveram resposta do Reitor Pro Tempore.

De outra parte, a nomeação de pessoas para alguns cargos da Instituição que não cumprem o disposto na legislação atual,

descumprindo, desse modo, o Decreto nº 9.727, de 15 de março de 2019, pois pelo menos um desses servidores ainda possui em

seus assentamentos funcionais a penalidade de suspensão, ocorrência que fere o estabelecido no art. 131 da Lei nº 8.112, de 11 de

dezembro 1990. Na reunião do dia 11/05/2020, foi solicitado por esse Conselho, a devida apuração dessa situação, com a

verificação dos indícios de ilegalidade desses atos, todavia, nenhuma atitude ou ação, por parte do Reitor Pro Tempore, foi tomada

até o presente momento.

Como último fato e não menos importante, que demonstra o total despreparo do Reitor Pro Tempore, é que, só agora, 38 dias após a

sua nomeação, o Professor Josué de Oliveira Moreira solicitou relatórios dos setores da Reitoria da gestão passada, através do

Ofício nº 18/2020 – GABIN/RE/IFRN, que segue em anexo.

Diante de toda essa situação, mais uma vez aqui apresentada, solicitamos posicionamento por parte dessa Secretaria, ao tempo em

que clamamos pela destituição do Professor Josué Moreira da função, uma vez que o Reitor Pro Tempore,  além de não possuir

experiência de gestão, tem denotado uma profunda falta de conhecimento sobre o funcionamento da Instituição. Ademais, o mesmo

não tem o apoio da maioria dos servidores para conformar sua equipe gestora, o que está prejudicando severamente o IFRN.

Solicitamos, ainda, que, sendo possível, atenda ao clamor deste Conselho, representante de toda a comunidade do IFRN; e considere

ouvir este Conselho Superior a fim de que possamos encontrar uma boa definição para toda essa situação, uma vez que, além de

representantes da comunidade, temos representatividade também de membros da sociedade potiguar e do próprio Ministério da

Educação.

Certos de que não é do interesse da SETEC/MEC ver uma instituição centenária como o IFRN entrar em colapso no seu fazer

educacional, científico e tecnológico, renovamos, mais uma vez, nossos votos de estima e consideração.

 

 

MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DO IFRN





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RREEGGIIMMEENNTTOO  GGEERRAALL 

 
Aprovado pela Resolução nº. 15/2010-CONSUP/IFRN, de 29/10/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natal (RN), 29 de outubro de 2010. 
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Art. 42. Compete ao Pró-Reitor de Administração: 

I. atuar no planejamento estratégico e operacional do Instituto, com vistas a subsidiar a definição das 
prioridades administrativas dos Campi; 

II. desenvolver ações de acompanhamento e controle de obras e dos planos urbanísticos dos Campi, 
bem como superintender os projetos relativos à infraestrutura; 

III. elaborar anualmente o relatório de gestão de prestação de contas, com apoio dos órgãos que 
compõem o IFRN; 

IV. elaborar conjuntamente com a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional a 
proposta orçamentária anual do IFRN  e consolidá-la junto ao Ministério da Educação; 

V. estabelecer e supervisionar a implementação de políticas e diretrizes voltadas à economicidade e à 
eficácia administrativa, no âmbito da Reitoria e dos Campi; 

VI. garantir a manutenção das instalações, bem como administrar os espaços físicos e a infraestrutura 
da Reitoria; 

VII. supervisionar os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações; 
VIII. supervisionar a execução da gestão financeira e orçamentária, de contratos e de material, compras 

e patrimônio do Instituto; 
IX. representar o IFRN nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 
X. zelar pela adequação dos procedimentos administrativos às necessidades acadêmicas; 
XI. executar outras funções que, por sua natureza, lhe sejam correlatas ou lhe tenham sido atribuídas. 

 
Art. 43. A Pró-Reitoria de Ensino, dirigida por um Pró-Reitor nomeado pelo Reitor, é o órgão executivo que 
planeja, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas de ensino, integradas à pesquisa e à 
extensão. 
 
Art. 44. Compete ao Pró-Reitor de Ensino: 

I. atuar no planejamento estratégico e operacional do IFRN, com vistas a subsidiar a definição das 
prioridades educacionais dos Campi; 

II. articular as ações de processos seletivos para acesso discente; 
III. definir, conjuntamente com o Diretor-Geral de cada Campus, as vagas para ingresso de estudantes 

e publicar os editais de acesso discente aos diversos Campi da Instituição; 
IV. articular as ações de avaliação e de regulação das ofertas educacionais; 
V. garantir identidade e unidade curricular e desenvolvimento de política e ação pedagógica própria, no 

âmbito do Instituto; 
VI. promover e incentivar a avaliação e melhoria contínua do Projeto Político-Pedagógico Institucional e 

dos Projetos Pedagógicos de Cursos; 
VII. propor políticas e diretrizes voltadas ao desenvolvimento das ofertas educacionais, em conjunto 

com as Pró-Reitorias de Extensão e de Pesquisa e Inovação, bem como avaliar sua 
implementação; 

VIII. propor políticas e diretrizes para a educação a distância e para a disseminação de tecnologias 
educacionais, articuladamente à pesquisa, à extensão e à gestão de tecnologia da informação; 

IX. articular as ações de gestão pedagógica; 
X. propor o calendário anual de referência para as atividades acadêmicas e apresentar ao Colégio de 

Dirigentes para aprovação; 
XI. apresentar ao Colégio de Dirigentes, os calendários acadêmicos aprovados pelos Conselhos 

Escolares dos Campi para homologação. 
XII. representar o IFRN nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 
XIII. supervisionar os concursos públicos para ingresso dos estudantes; 
XIV. propor a capacitação e a qualificação do corpo docente e da equipe técnico-pedagógica; 
XV. promover e apoiar ações que contribuam para a permanente articulação e integração entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão; 
XVI. zelar pela garantia da qualidade do ensino; 
XVII. executar outras funções que, por sua natureza, lhe sejam correlatas ou lhe sejam atribuídas. 

 
Art. 45. A Pró-Reitoria de Extensão, dirigida por um Pró-Reitor nomeado pelo Reitor, é o órgão executivo 
que planeja, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas de extensão e relações com a 
sociedade, integradas ao ensino e à pesquisa, junto aos diversos segmentos sociais. 
 
Art. 46. Compete ao Pró-Reitor de Extensão: 

I. promover e apoiar o desenvolvimento de ações de integração da comunidade acadêmica com a 
comunidade externa, incluindo instituições governamentais, não governamentais e privadas nas 
áreas de acompanhamento de egressos, empreendedorismo, estágios e visitas técnicas; 
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Membros do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte –

CONSUP/IFRN,

Processo n° 23037.000763.2020-91

1. INTRODUÇÃO

Em atenção aos princípios da legalidade e eficiência que impõem a Administração Pública o ônus de atuar

perseguindo a otimização das ações gerenciais desenvolvidas pelo administrador da coisa pública e com o fito de

contribuir para o fortalecimento das atividades voltadas ao controle concretizadas no âmbito desta autarquia federal,

a Auditoria Interna traz no bojo deste documento o resultado das mensurações efetivadas a partir da provocação do

CONSUP.

Insta esclarecer que as atuações inerentes ao fazer das unidades de auditoria interna governamentais (UAIG)

perpassam pelo propósito de aumentar e proteger o valor organizacional das instituições públicas, fornecendo

avaliação, assessoria e aconselhamento baseados em risco, consoante determina a IN 03/2017-CGU. Nesse pensar,

o normativo ainda destaca que:

a atividade de auditoria interna governamental deve ser desempenhada com o propósito de contribuir para o

aprimoramento das políticas públicas e a atuação das organizações que as gerenciam. Os destinatários dos

serviços de avaliação e de consultoria prestados pelas UAIG são a alta administração, os gestores das

organizações e entidades públicas federais e a sociedade.  (grifos nossos)

Note que a atuação deste órgão se direciona para um público ligado as performances gerencias no seio da máquina

pública. Isto posto, destacamos que o Conselho Superior do IFRN (CONSUP) provocou, mediante processo n°

23037.000763.2020-91, essa unidade com intento de obter posicionamento relacionado às seguintes indagações:

a. Os formulários disponibilizados no Manual (CGU) foram utilizados devidamente utilizados?

b. Houve nomeação sem conformidade com o disposto no Decreto 9.727/2019?

c. Caso os formulários não tenham sido utilizados, ou não havendo conformidade em alguma das nomeações,

de quem é essa responsabilidade, na inexistência temporária de um Diretor de Gestão de Pessoas?

É importante lembrar que as consultorias concretizadas pela auditoria interna devem, necessariamente, albergar

conforme estabelece a IN 03/2017-CGU o seguinte campo de atuação:

atividades de assessoria e aconselhamento, realizados a partir da solicitação específica dos gestores públicos.

Os serviços de consultoria devem abordar assuntos estratégicos da gestão, como os processos de governança,

de gerenciamento de riscos e de controles internos e ser condizentes com os valores, as estratégias e os

objetivos da Unidade Auditada.

Com efeito, o CONSUP pediu uma mensuração no que concerna a legalidade das nomeações realizadas mediante as

portarias que seguem:



1. PORTARIA Nº 673/2020 - RE/IFRN (23037.000616.2020-11)

2. PORTARIA Nº 706/2020 - RE/IFRN (23037.000629.2020-90)

3. PORTARIA Nº 757/2020 - RE/IFRN

4. PORTARIA Nº 822/2020 - RE/IFRN (23421.001564.2020-66)

5. PORTARIA Nº 825/2020 - RE/IFRN (23421.001594.2020-72)

6. PORTARIA Nº 827/2020 - RE/IFRN (23421.001601.2020-36)

7. PORTARIA Nº 829/2020 - RE/IFRN (23421.001602.2020-81)

8. PORTARIA Nº 834/2020 - RE/IFRN (23058.001004.2020-05)

9. PORTARIA Nº 846/2020 - RE/IFRN (23421.001630.2020-06)

10.PORTARIA Nº 899/2020 - RE/IFRN (23421.001703.2020-51)

11.PORTARIA Nº 920/2020 - RE/IFRN (23421.001776.2020-43)

12.PORTARIA Nº 925/2020 - RE/IFRN (23421.001782.2020-09)

No processo, o CONSUP ressaltou que a Auditoria Geral (AUDGE) possui atribuições no Regimento Interno

ligadas à mensuração da legalidade de atos da gestão. Em que pese o Regimento Geral do IFRN, em seu artigo 81,

inciso VIII, destacar que compete à AUDGE “verificar a aplicação de normas, legislação vigente e diretrizes

traçadas pela administração;” mister compreender que o dispositivo suso mencionado precisa ser concatenado

com todo o Ordenamento Jurídico.

Dito de outra forma, a assessoria da AUDGE pode atuar em ações de conformidade, desde que dentro da seara da

Governança, Gerenciamento de Riscos e Controles Internos. Situações individualizadas que não apresentem

conexão com o campo de atuação destacado na IN 03/2017-CGU não podem, a priori, ser objeto de análise em

uma auditagem.

Na situação trazida, o procedimento de nomeação de membros para compor a gestão do IFRN, necessariamente

deve enfrentar um crivo de legalidade, o qual reverbera na primeira linha de defesa presente no controle interno da

instituição que alberga o controle primário. Destarte, a nomeação de servidores para assumir cargos de gestão,

perpassa, fundamentalmente pela avaliação da Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGPE, a quem compete verificar,

em todos os casos, o preenchimento dos requisitos legais.

Relevante perceber que, diferentemente da auditoria interna que labora com amostras para identificar o grau de

confiabilidade dos controles internos do setor auditado, a Gestão de Pessoas que tem seu próprio controle interno

deve realizar a conferência caso a caso. Ou seja, precisa mensurar a condição de todos os candidatos que deverão

assumir os cargos de direção, chefia e assessoramento, a fim de eliminar qualquer mácula no processo de nomeação.

Especificamente com relação ao item “c” demandado pelo CONSUP, há limitações legais impostas aos trabalhos

que podem ser concretizados pela auditoria Geral do IFRN, de sorte que nos restringiremos a mensurar aspectos

ligados aos controles internos, processos de governança e gerenciamento de riscos.

Com efeito, é preciso destacar que nenhuma restrição foi imposta aos trabalhos da Auditoria Interna.

2. ESCOPO

A presente averiguação se configura como uma auditoria de caráter extraordinário, haja vista inicialmente não ter

sido inserida no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT/2020), sendo fruto de provocação do CONSUP, órgão ao

qual a Auditoria Geral/RE-IFRN vincula-se em função de determinação legal.

A análise realizada possui um liame estrutural com o tema dos controles internos e deve ser realizado pela primeira

linha de defesa da administração, qual seja, aquela materializada no âmbito de cada setor da instituição.

Particularmente na situação referente as nomeações para cargos de direção, os controles efetuados pela Diretoria de

Gestão de Pessoas – DIGPE/RE-IFRN.

Os trabalhos serão direcionados à análise da configuração de omissões e/ou inobservâncias relacionadas ao

preenchimento dos requisitos legais para assunção de cargos públicos. Reverberando de tal arte, na gestão de risco

adotada no âmbito desta entidade de caráter educacional.

Aspectos requeridos na inicial do processo n° 23037.000763.2020-91 e que apresentem posicionamentos



exclusivamente jurídicos não serão tratados nessa análise, haja vista não estarem inseridos na competência do setor

de auditoria.

3. BASE NORMATIVA

A base normativa e os instrumentos infra legais que respaldaram as análises empreendidas por esta Auditoria
Interna, em sede do exame cujos resultados serão adiante discutidos, é a seguinte:

Constituição Federal de 1988;
Lei 11.892/2008;
Lei 13.346/2016 e suas alterações;
Lei 9.784/1999;
Decreto 9.727/2019;

4. METODOLOGIA

Os trabalhos foram realizados mediante a execução dos seguintes procedimentos e técnicas de auditoria:

a. Exame da legislação: verificação das informações constantes na Lei de criação dos Institutos Federais, L.
11.892/2008 e na Lei 13.346/2016.

b. Indagação escrita: coletas de informações e esclarecimentos acerca da matéria examinada mediante envio de
Solicitações de Auditoria.

c. Análise Documental: exame dos documentos inseridos no processo, bem como a tramitação pertinente para
culminar com a publicação da portaria.

A amostra foi construída a partir da seleção de 33% (trinta e três por cento) dos 12 casos de nomeação realizados no

âmbito da nova gestão, consoante apontado pelo CONSUP. Na sequência a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008

foi consultada com o fito de verificar a existência de requisitos específicos para a ocupação dos cargos de gestão.

Em paralelo, a Diretoria de Gestão de Pessoas foi questionada por meio da Solicitação de Auditoria n° 138/2020-

AUDGE para apresentar quais medidas são realizadas no bojo do setor de pessoal. O requerimento visa

compreender quais ações são concretizadas para garantir a legalidade das tramitações processuais com o fito de

preencher os cargos de direção, chefia e assessoramento.

5. RESULTADOS DOS EXAMES

Vistos o arcabouço normativo e a sistemática procedimental adotados no curso da ação de auditoria,

apresentam-se a seguir os resultados dos exames empreendidos.

5.1 DIMENSÃO: Demanda extraordinária - CONSUP/IFRN

5.1.1. AÇÃO PAINT: Assessoria 

5.1.1.1. INFORMAÇÕES:

são questões que merecem um destaque, mas não precisam aparecer inseridas nas constatações.

INFORMAÇÃO Nº 01:

A Auditoria Geral é vinculada ao Conselho Superior do IFRN conforme determina a Resolução 30/2013-
CONSUP/IFRN, e em atenção ao que fixa a legislação que rege órgãos de controle interno no país. Dentre as
atribuições da Auditoria Geral está a possibilidade de realizar consultoria ao CONSUP no tocante à aspectos
relacionados a temas de governança, gestão de riscos e controle interno.

Com efeito, os aspectos relacionados aos controles internos estão enfrentados na IN 03/2017-CGU, senão vejamos:



IN 03/2017-CGU

Controles Internos da Gestão

79.    A Unidade de Auditoria Interna Governamental deve auxiliar a Unidade Auditada a manter controles

efetivos, a partir da avaliação sobre se eles são identificados, aplicados e efetivos na resposta aos riscos. Ainda

nesta linha de auxílio, deve avaliar se a alta administração possui consciência de sua responsabilidade pela

implementação e melhoria contínua desses controles, pela exposição a riscos internos e externos, comunicação

e pela aceitação de riscos

O excerto evidencia o papel da auditoria interna na busca pelo aprimoramento dos controles da Administração, de

sorte que o requerimento feito pelo Conselho Superior do IFRN cujo intento seja resguardar a condução do Instituto

Federal no caminho traçado pelo legislador pátrio, externado v.g., na preocupação com a legalidade das nomeações

feitas nesta casa de ensino, se coadunam com a temática dos controles internos, bem como a própria gestão de

riscos.

INFORMAÇÃO Nº 02:

A auditoria Geral não tem o papel de ofertar pareceres jurídicos, haja vista existir um órgão específico para

desempenhar essa atribuição no âmbito desta autarquia federal, qual seja, a Procuradoria Jurídica cujo chefe é um

procurador de carreira vinculado à Procuradoria Federal (AGU).

INFORMAÇÃO Nº 03:

Tendo em mente o pedido do CONSUP no sentido de aferir se o IFRN tem observado o que preceitua o Manual da

CGU, o qual orienta acerca das nomeações e designações para o preenchimento de cargos e funções no âmbito da

Administração Pública, insta destacar que o referido documento visa conferir segurança e uniformidade às decisões

adotadas pelas autoridades competentes no âmbito do Poder Executivo Federal.

Trata-se de um instrumento com o objetivo de auxiliar, de forma prática, os servidores do Poder Executivo federal a

avaliarem os critérios de nomeação e designação estabelecidos, de forma a evitar discrepâncias entre as avaliações

realizadas por diferentes órgãos e entidades. Com efeito, sua observância ocorre na medida em que se encontra em

plena sintonia com o Decreto 9.727/2019.

5.1.1.2. CONSTATAÇÕES:

As constatações serão objeto de acompanhamento pela auditoria Interna, na medida em que apresenta fragilidades

de maior repercussão no fazer institucional.

CONSTATAÇÃO Nº 01 : NOS PROCESSOS DE NOMEAÇÃO PARA CARGOS DE DIREÇÃO NÃO

CONSTAM OS DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A CONSULTA COM RELAÇÃO AO

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CONSTANTES NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA.

Critério:

Artigo 2° e seguintes do Decreto 9.727/2019 e Artigo 29, §1° da Lei 9.784/1999.

CAUSA:

Inobservância das determinações legais contidas na legislação.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Instado a se manifestar por meio da S.A. 138/2020-AUDGE acerca da tramitação processual das nomeações no



âmbito interno, a Diretoria de Gestão de Pessoas
[1]

 fez algumas ponderações:

O IFRN no âmbito da administração pública tem observado os tramites legais para nomeação de cargos de

direção e gestão, especialmente, na atual gestão.

Inicialmente, de forma procedimental, a determinação de nomeação sai do Gabinete, via SUAP, para a

secretaria que elabora a portaria de nomeação e realiza a publicação no DOU. Em seguida, o processo é

encaminhado para DIGPE.

Além disso, a gestão atual, ao analisar que existe um manual prático no âmbito da CGU que disciplina a

matéria, irá adotá-lo, no âmbito da Reitoria e Campus, para as próximas nomeações, visto que, segundo

informações obtidas junto aos servidores do Setor-DIGPE, ainda não se adotava os procedimento conforme

normativos da CGU, na forma de checklist para nomeação de cargos de direção.

[1]
 A resposta foi emitida por via do Despacho n° 299/2020-RE/IFRN e assinada pelo Reitor Pro Tempore, em 03 de julho do corrente ano.

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA:

Perceba que a Gestão de Risco
[1]

 implementada nesta autarquia federal está diretamente concatenada com a ação

gerencial de identificar os objetivos do IFRN, pensar as medidas necessárias para concretizar sua missão e projetar

as principais dificuldades que poderão interferir no alcance das metas institucionais. Identificados os obstáculos que

são enfrentados, cabe a gestão, inclusive ao CONSUP definir as estratégias de enfrentamento para alcançar as metas

da instituição.

As atividades de instrução realizadas no transcorrer do processo administrativo e que culminarão com uma decisão,

necessariamente, precisam se encontrar inserida nos autos, bem como as considerações que subsidiarão o

posicionamento do gestor. Esse entendimento está consolidado na Teoria dos Atos Administrativos, bem como na

Lei 9.784/1999 que determina a inserção dos dados relevantes, os quais ensejaram a decisão tomada, nos processos.

A inserção de um documento balizador dos principais dados que necessitam ser verificados durante o processo de

preenchimento dos cargos, significa um instrumento de controle para a Gestão de Pessoas, com o potencial de

minimizar os riscos de nomeações em desconformidade com o ordenamento jurídico brasileiro.

In casu, a gestão esclareceu que hodiernamente no IFRN, após indicação do gestor máximo da instituição, o

Gabinete da Reitoria emite a portaria de nomeação para ser publicada oficialmente e, somente após esse momento,

é que o processo é direcionado para a DIGPE/RE. A descrição permite concluir que no transcorrer do processo

inexiste verificação do preenchimento dos requisitos relacionados ao indicado, o qual irá assumir o cargo.

Realidade em plena rota de colisão com os ditames normativos que regem a situação prática e com potencial

desrespeito ao princípio da legalidade, incrustado no artigo 37 da Carta Magna brasileira.

[1]
 Resolução n° 50/2017. Disponível em< https://portal.ifrn.edu.br/conselhos/consup/resolucoes/2017/resolucao-no-50-2017/view>

RECOMENDAÇÂO:

(01) A DIGPE/RE insira nos processos de nomeação os dados comprobatórios das consultas efetivadas no

tocante aos candidatos que assumirão os cargos de gestão, permitindo assim uma decisão mais adequada do

gestor máximo da instituição.

CONSTATAÇÃO Nº 02 :NOMEAÇÕES EM DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 2º DO DECRETO

9.727/2019.

CRITÉRIO:

Artigo 2° e seguintes do Decreto 9.727/2019.



CAUSA:

Inobservância das determinações legais contidas na legislação.

POSICIONAMENTO DO GESTOR:

Instado a se manifestar por meio da S.A. 138/2020-AUDGE acerca da tramitação processual das nomeações no

âmbito interno, a Diretoria de Gestão de Pessoas
[1]

 fez algumas ponderações:

O IFRN no âmbito da administração pública tem observado os tramites legais para nomeação de cargos de

direção e gestão, especialmente, na atual gestão.

Inicialmente, de forma procedimental, a determinação de nomeação sai do Gabinete, via SUAP, para a

secretaria que elabora a portaria de nomeação e realiza a publicação no DOU. Em seguida, o processo é

encaminhado para DIGPE.

Além disso, a gestão atual, ao analisar que existe um manual prático no âmbito da CGU que disciplina a

matéria, irá adotá-lo, no âmbito da Reitoria e Campus, para as próximas nomeações, visto que, segundo

informações obtidas junto aos servidores do Setor-DIGPE, ainda não se adotava os procedimento conforme

normativos da CGU, na forma de checklist para nomeação de cargos de direção.

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA:

A partir das situações elencadas pelo CONSUP, esta auditoria organizou uma amostra aleatória com 33,3% (trinta e

três por cento) dos casos apresentados para realizar uma aferição de conformidade com base na legislação pátria.

Quadro 1: Amostra dos processos de nomeações analisados

Processo
Cargo a ser

preenchido

Portaria de

nomeação

Matrícula

SIAPE

Há restrições

(CGU-PAD)

Há dados no

processo para

subsidiar a decisão

administrativa

(conforme o art. 2°,

do Decreto

9.727/2019)

23037.000629.2020-90 DIENG/RE
Port. 706/2020

(27/04/2020)
19***67 Não Não

23421.001601.2020-36 PROPI
Port. 827/2020

(13/05/2020)
13***99 Sim Não

23421.001630.2020-06

Diretor de

Avaliação e

Regulação do

Ensino

(PROEN)

Port. 846/2020

(15/05/2020)
34**23 Sim Não

23421.001782.2020-09 DIGPE
Port. 925/2020

(01/06/2020)
10***04 Não Não

Fonte: AUDGE/RE - IFRN. Dados extraídos do SUAP em 08 de julho de 2020.te: 

Com fulcro no relato feito no corpo do Despacho n° 299/2020-RE/IFRN, conclui-se que inicialmente o servidor é

indicado Reitor Pro Tempore
[2]

 e, na sequência é providenciada a portaria de nomeação ao cargo de chefia,

assessoramento e direção pelo gabinete da Reitoria. Ato contínuo, o processo é encaminhado para a DIGPE com

fins de lançamento nos sistemas de Gestão de Pessoas do Governo Federal.

Desta feita, durante a tramitação processual não há nenhuma consulta no que concerne aos requisitos fixados pelo

artigo 2° do Decreto 9.727/2019, assim impedimentos legais, por parte dos candidatos ao cargo, não são verificados,

fragilizando de tal arte o preenchimento desses lugares na gestão no IFRN.

Tendo como parâmetro a amostra selecionada, essa auditoria identificou em 50% (cinquenta por cento) dos casos

aferidos, restrições relacionadas ao preenchimento dos cargos. Um quantitativo elevado que reforça a necessidade

desse acompanhamento nos procedimentos dessa natureza, inclusive por significar uma inobservância às



determinações legais.

[1]
 A resposta foi emitida por via do Despacho n° 299/2020-RE/IFRN e assinada pelo Reitor Pro Tempore, em 03 de julho do corrente ano.

[2]
 Lei 11.892/2008, art. 12 c/c art. 11, da Lei 9.784/1999.

RECOMENDAÇÕES:

(01) A DIGPE/RE construa um checklist para ser observado durante a tramitação processual cujo intento

seja garantir a verificação dos requisitos legais para a nomeação dos cargos de direção, chefia e

assessoramento antes da efetiva nomeação.

(02) A DIGPE/RE promova a verificação das nomeações já ocorridas neste exercício para identificar

potenciais fragilidades e oriente a gestão no sentido de corrigir as falhas identificadas, inclusive quanto a

tramitação pelos setores.

6. CONCLUSÃO:

Com fulcro nos dados extraídos a partir de análises executadas no decorrer deste trabalho extraordinário de

auditagem concluímos que o processo de nomeação para os cargos de gestão, no âmbito da Reitoria do IFRN, não

está observando os requisitos legais contidos na legislação brasileira. É preciso, urgentemente, um ajuste na atual

tramitação dos processos dessa natureza, a fim de viabilizar a mensuração do preenchimento dos requisitos legais,

por parte dos candidatos à cargos de gestão. Só assim, as peculiaridades de cada situação serão observadas.

Superada a análise da demanda, encaminhamos o presente relatório para conhecimento dos fatos relatados e

providências pertinentes.

Respeitosamente.
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Ofício Nº 43/2020 - DIAC/DG/SC/RE/IFRN

 31 de julho de 2020

Ao MAGNÍFICO REITOR PRO TEMPORE DO IFRN

ASSUNTO: Relato de fatos/comportamentos e solicita-se providências (Pró-reitor de Ensino)

Magnífico Reitor Pró-tempore do IFRN,

 

Inicialmente cumprimentando-o, vimos, através desse Ofício, nos dirigir respeitosamente à Vossa

Magnificência e comunicar-lhe acerca de uma sucessão de fatos e comportamentos por parte do Senhor

Pró-reitor de Ensino do IFRN, o Professor José Ribeiro de Souza Filho (matrícula: 2701020), durante

seu comando à frente da Pró-reitoria de Ensino do IFRN, para que se apurem as informações e tomem-

se as providências cabíveis.

Considerando o DESCUMPRIMENTO DOS REGULAMENTOS do Conselho Superior (CONSUP) e

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPEX), devido as recorrentes ausências nas reuniões

ordinárias destes conselhos SEM A APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS, conforme previstas em

seus regimentos;

Considerando, no entendimento dos Diretores Acadêmicos que assinam esse documento, a FALTA DE

CONHECIMENTO TÉCNICO necessário para ocupar o importante cargo de Pró-Reitor de Ensino do

IFRN, demonstrada nas reuniões do Comitê de Ensino (COEN), onde o Professor José Ribeiro

apresentou notória dificuldade para entender informações e rotinas básicas da pasta que assumiu,

culminando, com isso, na INATIVIDADE e AUSÊNCIA DE INICIATIVAS E DIRETRIZES SISTÊMICAS

ao longo de sua gestão;

Considerando a sua FALTA DE CONHECIMENTO SOBRE AS AÇÕES SISTÊMICAS, propostas pela

própria REITORIA, inclusive aquelas diretamente correlacionadas à área de Ensino do IFRN, por ele

gerida, conforme demonstrado pelo próprio Pró-Reitor durante a discussão do terceiro ponto de pauta

da segunda reunião ordinária do COEN, ocorrida no dia 23/07.  O Professor José Ribeiro mostrou

desconhecer a ação procedente da PROAD (Pró-reitoria de Administração), com participação das

DIADs (Diretorias de Administração) e comissões locais e central de combate à COVID-19, que versa

sobre a aquisição de materiais e serviços necessários para viabilizar a VOLTA ÀS AULAS

PRESENCIAIS (OU SEMIPRESENCIAIS) nos Campi;

Considerando a FALTA DE CONTROLE EMOCIONAL apontada reiteradamente pelos participantes das

reuniões e conselhos dos quais o Pró-Reitor de Ensino faz parte, demonstrando sua inabilidade em

participar de discussões sobre os mais diversos temas, muito menos de conduzi-las, característica

necessária para a função que ocupa;

Considerando sua INABILIDADE NA CONDUÇÃO DAS REUNIÕES do Comitê de Ensino (COEN),

consegue-se tornar INÓSPITO aquele importante ambiente institucional de construção das estratégias



de ensino do IFRN. Para uma melhor ilustração, seguem, abaixo, algumas das ocorrências que

corroboram a percepção dos Diretores Acadêmicos que aqui subscrevem:

a.          A falta de clareza dos encaminhamentos, percebida notadamente desde a primeira reunião

do COEN, inclusive com incoerência entre um dos encaminhamentos dado pelo grupo e o

entendimento do Pró-Reitor;

b.          A incapacidade de aceitar críticas e opiniões contrárias às suas e inclusive opiniões

conflitantes entre os membros, próprias de qualquer discussão,  observado no terceiro ponto de

pauta da segunda reunião do COEN;

c.          O encerramento de ponto de pauta sem consulta e sem dar direito a fala daqueles já

inscritos, claramente observado no segundo ponto de pauta da segunda reunião do COEN.

 

Considerando a FALTA DE RESPEITO, DECORO e O USO DE LINGUAGEM INAPROPRIADA ao se

dirigir aos membros do Comitê de Ensino, por inúmeras vezes, tais como:

a.              As diversas interrupções nas falas dos membros, percebidas no decorrer das duas

reuniões, o que prejudica as discussões e a dinâmica do espaço democrático que ali deve ser

estabelecido;

b.              Desrespeito ao chamar o Comitê de Ensino do IFRN, em reunião ordinária, na presença

de todos os membros, de “meia boca”, “meio jogado” e afirmar que os membros deste Comitê

buscam uma “receita de bolo” ao ser suscitado a devolver as ações que são próprias de sua

atribuição de Pró-Reitor;

c.              Desrespeito recorrente com alguns membros, utilizando-se de linguagem inapropriada,

dada a formalidade do contexto e rito que a reunião deve ter - chamando um membro do Comitê

de “cara”,  e frases sarcásticas como “Professor, o senhor é inteligente”, com risadas e deboches,

quando, ao ser chamado a atenção, respondeu, também de forma sarcástica: “eu posso rir, sou

feliz”.

 

Considerando, ainda, a FALTA DE PLANEJAMENTO PARA INSERIR E ABORDAR PONTOS DE

PAUTA nas Reuniões do COEN, a ser observado nas discussões do segundo ponto de pauta da

segunda reunião do Comitê, que, após receber diversas CRÍTICAS E QUESTIONAMENTOS POR

PARTE DOS MEMBROS, demonstrou sua INCAPACIDADE DE DAR RESPOSTAS e interrompeu – de

forma monocrática – as discussões;

 

Por fim, some-se a isso o INACEITÁVEL TRATAMENTO dado à Secretária da Pró-Reitoria de ensino, a

Servidora Annaterra Teixeira de Lima (Matrícula: 2027982), que RECEBEU XINGAMENTOS minutos

antes do início da segunda reunião do COEN. O trecho do XINGAMENTO ACIMA DESCRITO

ENCONTRA-SE GRAVADO no arquivo da reunião. Abaixo encontra-se o trecho citado acima, enunciado

ipsis litteris pelo Pró Reitor de Ensino:

“Annaterra disse: desculpa a intromissão Professor, mas não sei o que... pois é por isso que eu lhe

cortei lá do negócio, que você é metida. Intrometida né?”

 

Reitere-se que essa conduta INADMISSÍVEL, tal como tantas outras aqui já citadas, fere o CÓDIGO DE

ÉTICA DO SERVIDOR PÚBLICO (DECRETO Nº 1.171, DE 22 DE JUNHO DE 1994) e contrapõe-se à

conduta esperada de um Servidor público (de acordo com a LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE

1990), muito mais à conduta de um Pró-reitor do IFRN, uma respeitada Instituição Pública de Ensino

Superior. Para que se tenha conhecimento do que diz a legislação a esse respeito, observe-se:

 

DECRETO Nº 1.171, DE 22 DE JUNHO DE 1994

Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

Seção II

 

Dos Principais Deveres do Servidor Público

 

XIV - São deveres fundamentais do servidor público:

 

a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular;



(...)

g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de

todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo,

nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes

dano moral;

(...)

t) exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo

contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos;

 

E, ainda,

 

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas

federais.

 

Art. 116.  São deveres do servidor:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

(...)

III - observar as normas legais e regulamentares;

(...)

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

(...)

XI - tratar com urbanidade as pessoas;

(...)

 

Frente ao exposto, SOLICITAMOS a Vossa Magnificência a DISPENSA do Professor José Ribeiro de
Souza Filho (matrícula: 2701020), da FUNÇÃO de PRÓ-REITOR DE ENSINO do INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, a fim de tornar
aquela Pró-reitoria mais integrada, com espaços democraticamente estabelecidos e com maior
capacidade de interlocução com os Campi, características primordiais para o andamento das obrigações
da pasta.

Atenciosamente,

________(assinado eletronicamente) ________

DIRETORES ACADÊMICOS DO IFRN
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Assunto: Assunto: Solicita orientações quanto as políticas assumidas sistematicamente pelo IFRN no enfrentamento ao cenário deSolicita orientações quanto as políticas assumidas sistematicamente pelo IFRN no enfrentamento ao cenário de

Pandemia COVIDPandemia COVID

Senhor Magnífico Reitor Pro Tempore,

Considerando as competências de cada Pró-Reitoria e Diretoria Sistêmica, previstas nos ar gos 8° (Diretoria de

Gestão de A vidades Estudan s - DIGAE), 11 (Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação – DIGTI), 15 (Pró-

Reitoria de Ensino – PROEN), 17 (Pró-Reitoria de Extensão – PROEX), 19 (Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação –

PROPI) e 20 (Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PRODES).

Vimos respeitosamente nos dirigir a vossa magnificência, na condição de Dirigentes Gerais dos Campi do IFRN, no

sen do de solicitar esclarecimentos acerca das medidas que estão sendo assumidas frente ao cenário de

suspensão de a vidades acadêmicas e administra vas determinada pela Portaria n° 501/2020 RE/IFRN, desde o

dia 17 de março de 2020.

Antecipadamente, cabe relatar que, no âmbito da autonomia na va de cada Campus do IFRN, as seguintes ações

de caráter administra vo, pedagógico e estrutural estão sendo assumidas por seus gestores e servidores desde o

início do período de suspensão de atividades supramencionado:

Oferta de momentos forma vos pelo uso de tecnologias digitais de ensino remoto por parte das

Direções Acadêmicas;

Reuniões pedagógicas semanais conduzidas pelas Diretorias Acadêmicas;

Reuniões periódicas de colegiados, setores administrativos e líderes de turmas;

Oferta de orientação psicológica (servidores e alunos) para o enfrentamento ao distanciamento social e

seus efeitos;

Condução de oficinas acerca da produção de material digital e registro de proteção dos seus conteúdos;

Par cipação assídua no âmbito das reuniões dos Conselhos e Colegiados sistêmicos do IFRN (CONSUP,

CONSEPEX, CODIR e COEN);

Representantes disponibilizados a atuarem no Comitê Central de enfrentamento ao COVID-19 do IFRN para

atuarem nas discussões e encaminhamentos nas questões de biossegurança sanitária;

Criação de Comitê Local de enfrentamento ao COVID-19, para discu r estratégias de infraestrutura,

aquisição de insumos e disposi vos de biossegurança e ro nas administra vas e logís cas no controle e

combate a transmissão do vírus. Reuniões estão ocorrendo semanalmente com envolvimento de, pelo

menos, 12 servidores, 2 estudantes e 1 representante dos pais; 

Par cipação de discussões quanto ao retorno de a vidades acadêmicas, mesmo sem a sistema zação

dessas políticas conduzidas pelos órgãos sistêmicos centrais;

Atuação no Comitê de Gerenciamento Estratégico Central da Reitoria. Comitê responsável pela

sistema zação das polí cas estratégicas do desenvolvimento ins tucional, Farol de Desempenho, dentre

outras ações;

Elaboração de relatórios socioeconômicos rela vos à realidade de infraestrutura e renda enfrentada pelos

estudantes dos Campi e suas famílias. Relatórios indicam um realidade preocupante quanto a

acessibilidade/conec vidade digital do estudante em seus domicílios, mas a carência na sistema zação

desses indicadores por polí cas sistêmicas carece de condução por parte da Diretoria de Gestão das



Atividades Estudantis;

Aplicação de levantamento detalhado de informações a respeito da acessibilidade digital dos estudantes e

sua disponibilidade em consumir conteúdo por meio de tecnologias digitais em suas unidades residenciais

(acesso à internet, dispositivos eletrônicos, etc.);

Entrega de mais de 6000 cestas básicas para estudantes nas condições de maior vulnerabilidade social;

Oferta de cursos, projetos ar s cos-culturais, videoaulas, projetos de es mulo a leitura, podcasts,

webinars, conteúdos de preparação para o Enem, dentre outros projetos que estão sendo oferecidos aos

alunos no sentido de permitir uma condição de desenvolver atividades extracurriculares;

Manutenção nas orientações de Práticas Profissional conduzidas por docentes;

Revisão de acervo bibliográfico para a oferta de cursos;

Desenvolvimento de projetos de alcance social (incluindo projetos fomentados por órgãos externos);

Produção de saneantes, álcool e máscaras para distribuir nas comunidades no enfrentamento ao COVID-19;

Participação no programa de Desenvolvimento Territorial junto ao Banco do Nordeste;

Modernização e restruturação da infraestrutura das unidades a par r da gestão de recursos de

funcionamento e recursos estrategicamente ob dos por meio de emendas parlamentares, onde cabe

destacar: reformas do refeitório, ampliação dos ambientes de ensino, fortalecimento das estruturas de

pesquisa, aquisição de equipamentos para laboratórios, refrigeração de ambientes de ensino e

readequação da acessibilidade das bibliotecas.

Dentre outras ações estruturantes que es veram sob condição de serem gerenciadas no âmbito da autonomia

garantida para as unidades/Campi do IFRN.

Contudo, torna-se oportuno relatar que as medidas supramencionadas foram conduzidas em caráter de mi gar os

efeitos nega vos provocados pelo estado de pandemia sanitária enfrentado pela sociedade. A carência de

polí cas, estudos e projetos estratégicos que permitam um diagnós co socioeconômico que possa subsidiar

decisões de gestão da ins tuição quanto a assuntos como retorno de a vidades, carência forma va dos

professores, tecnologias mais adequadas para a realidade iminente de ensino remoto, parque tecnológico das

operadoras de internet e telefonia no estado, um acompanhamento sanitário e as estruturas para viabilizar o

acesso seguro dos estudantes as nossas instalações, torna ainda dificultosa a compreensão acerca do retorno às

a vidades acadêmicas e limitam as decisões que possam ser assumidas individualmente por essa unidade de

ensino.

Nesse cenário, não parece razoável conceber ou sugerir que a decisão a respeito do retorno das a vidades

acadêmicas da ins tuição possa ser assumida sem a devida acurácia no diagnós co dos assuntos mencionados.

Portanto, vimos, em caráter colabora vo, buscar junto a vossa senhoria esclarecimentos a respeito de ações

estruturantes que devem, apesar que já tardiamente, ser conduzidas por parte das Diretorias sistêmicas e Pró-

Reitorias subordinadas a vossa gerência. A busca por essas respostas representa condição sine qua non para

nortear decisões que devem ser assumidas no âmbito institucional. 

Quanto a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), busca-se saber:

Quanto ao quadro funcional de nossos docentes e equipes pedagógicas, quais as necessidades forma vas

precisam ser assumidas para viabilizar a oferta de ensino remoto? Qual a parcela do quadro de docentes

necessita dessas capacitações?

Qual o formato desses momentos forma vos? Ocorrerá por cursos, oficinas ou outros métodos? Há alguma

comissão identificando os profissionais da instituição com condição de conduzir essas formações?

Quais plataformas de ensino poderão ser viabilizadas para a oferta de ensino remoto? Haverá padronização

das tecnologias para a conduta uniforme de todos os docentes? Há possibilidade de integrar plataformas

junto ao SUAP e oferecer caminho único para o consumo desses conteúdos por parte dos discentes?

Diante da regulação das diretrizes curriculares e a flexibilização aprovada em congresso nacional quanto aos

dias le vos exigidos para as ins tuições de ensino (Medida Provisória n° 934/2020), quais as discussões

orientadas por essa Pró-Reitoria no sen do de propor ajustes no calendário acadêmico? Há alguma margem

de percentual regulamentada para oferta de ensino remoto no nível técnico do ensino?

Quais aos sistemas avalia vos estão sendo ar culados no sen do de viabilizar uma análise que garanta a

execução de processo de aprendizagem oferecidos pela instituição?

No âmbito do Projeto Político Pedagógico dos Cursos oferecidos, há diretrizes sendo pensadas no sentido de

fortalecer as estratégias multidisciplinares e integralizadas?

Quanto a Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIGTI), apresentamos os seguintes questionamentos:

As estruturas de Tecnologia da Informação disponíveis nos diferentes Campi permitem atender o suporte as

demandas presenciais por parte dos alunos, mesmo que apenas por uma parcela deles e em dias

alternados?

Como promover a integração dos módulos de ensino remoto em suas mais diferentes plataformas (Moodle,



Microso  Teams, Google Classroom, Youtube, Kahoot e diversos outros) dentro do Sistema Unificado de

Administração Pública (SUAP)?

Quanto à PRODES e DIGAE, requeremos esclarecer:

Os projetos estratégicos vinculados a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Ins tucional que constam no Plano

de A vidades estão sendo revisados no sen do de viabilizar o fortalecimento e redimensionar polí cas

estudantis emergenciais no cenário de Pandemia?

A vulnerabilidade social envolvida com a comunidade escolar atendida pelo IFRN requer emergencialmente

a regulamentação de um Programa de Auxílio Digital e Inclusão de conec vidade para o estudante no

contexto do ensino remoto. O programa de auxílio digital, mesmo que em caráter emergencial, está sendo

pensado para viabilizar a implantação de editais de auxílio à inclusão digital para oferta de disposi vos e

acesso à internet? Não consta nenhum Programa de Auxílio regulamentado pelo Conselho Superior acerca

desse tema, até o momento do envio desse ofício.

Como não há programa específico regulamentado no âmbito do IFRN para fomentar auxílios de inclusão

digital para esse cenário de pandemia, quais as providências assumidas pela Diretoria de Gestão de

Atividades Estudantis no sentido de regulamentar tal programa junto ao Conselho Superior?

Quanto às Pró-Reitorias de Pesquisa e Extensão:

Qual o plano para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e extensão no contexto do ensino remoto e

das restrições de público nas instalações dos Campi?

Haverá redimensionamento na distribuição de recursos dessas pastas para atendimento das metas e

objetivos dos projetos aprovados em editais?

Diante do perfil técnico e tecnológico dos núcleos de pesquisa, haverá algum edital para desenvolvimento

de projetos específicos de enfrentamento ao cenário da Pandemia? Esse contexto permi ria contribuir com

alternativas inteligentes para os diferentes desafios enfrentados pela sociedade no contexto da Pandemia? 

Esses ques onamentos são ainda reforçados pelo cenário de abandono que os gestores sistêmicos das Diretorias

e Pró-Reitorias tem adotado frente aos Coordenadores de seus departamentos nos Campi e na Reitoria.

Diante das questões ora apresentadas, vimos renovar a intenção em superar esse desafio provocado pelo quadro

de Pandemia e submeter as informações que es verem sob o domínio da gestão dos Campi do IFRN e todos

os seus servidores, para que possam ser assumidas medidas responsáveis no âmbito da segurança sanitária e da

qualidade didático-pedagógica envolvidas nas atividades remotas ou presenciais que se apresentam.

Ciente de que as diretrizes referentes aos pontos levantados nesse documento necessitam de uniformização e

direcionamento pelos setores sistêmicos da Reitoria e que essas diretrizes representam condição para que um

Plano de enfrentamento que contemple questões acadêmicas e sanitárias seja apresentado à sociedade norte-rio-

grandense frente a esse período de Calamidade Sanitária instalado no Estado, vimos respeitosamente requerer

providências em caráter emergencial. 

Atenciosamente,

Diretores Gerais Pro tempore do IFRN

Portaria n° 666/2020 publicada no D.O.U. em 24 de abril de 2020Portaria n° 666/2020 publicada no D.O.U. em 24 de abril de 2020

(assinados eletronicamente)
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Este documento foi emi do pelo SUAP em 29/07/2020. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

219423
609f1787a2



Processo Eletrônico

23421.001793.2020-81

Data

01/06/2020 12:06:39

Setor de Origem

RE - SEC/RE

Tipo

Ofício MPF/RN

Assunto

Procedimento Preparatório nº 1.28.000.000796/2020-16

Interessados

Ministério Publico Federal

Situação

Em trâmite

Trâmites

30/07/2020 11:13

Recebido por: GABIN/RE: Joel Cardoso Mota

29/07/2020 12:22

Enviado por: PROJU: Najara Maria de Sena Costa

05/06/2020 10:24

Recebido por: PROJU: Luciana Silva de Medeiros

05/06/2020 09:38

Enviado por: GABIN/RE: Cleverton Hentz Antunes

04/06/2020 11:00

Recebido por: GABIN/RE: Cleverton Hentz Antunes

03/06/2020 17:03

Enviado por: PROJU: Najara Maria de Sena Costa

02/06/2020 16:30

Recebido por: PROJU: Najara Maria de Sena Costa

02/06/2020 10:02

Enviado por: GABIN/RE: Cleverton Hentz Antunes

02/06/2020 10:01

Recebido por: GABIN/RE: Cleverton Hentz Antunes

01/06/2020 12:09

Enviado por: SEC/RE: Von Klaus Dantas Bezerra



















































































































Documento Digitalizado Público

Procedimento Preparatório nº 1.28.000.000796/2020-16

Assunto: Procedimento Preparatório nº 1.28.000.000796/2020-16
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Tipo do Documento: Ofício

Situação: Finalizado
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Processo Eletrônico

23421.002407.2020-78

Data

28/07/2020 15:22:48

Setor de Origem

RE - SEC/RE

Tipo

Acesso à Informação: Demanda do e-SIC

Assunto

Informações sobre o funcionamento do Comitê de Pesquisa e Inovação.

Interessados

Gelson Piratiny Oliveira da Silva

Situação

Finalizado

Trâmites

03/08/2020 15:10

Recebido por: OUV: Gelson Piratiny Oliveira da Silva

28/07/2020 20:10

Enviado por: PROPI: Samuel Rodrigues Gomes Junior

28/07/2020 20:09

Recebido por: PROPI: Samuel Rodrigues Gomes Junior

28/07/2020 16:20

Enviado por: SEC/RE: Gelson Piratiny Oliveira da Silva



Ministério da EducaçãoMinistério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do NorteInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

REITORIAREITORIA

SAI 64/2020 - SEC/GABIN/RE/IFRN

28 de julho de 2020

FORMULÁRIO INTERNO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC

LEI 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011

DESTINATÁRIO:DESTINATÁRIO: PRÓ-REITORIA DE PESQUISAE INOVAÇÃO
PEDIDO VIA e-SIC:PEDIDO VIA e-SIC: 23480016899202084
SOLICITANTE:SOLICITANTE: Cidadão
PRAZO PARA ATENDIMENTO:PRAZO PARA ATENDIMENTO: 05/08/2020

PEDIDO REGISTRADO:

Caro(a) senhor(a) Ouvidor(a) ou servidor competente para atender a Solicitações de Acesso à Informação,

Com base no ar go 5º (XXXIII) da Cons tuição Federal e nos ar gos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011– a Lei Geral de

Acesso a Informações Públicas – ,dirijo-me respeitosamente a Vossa Senhoria, vindo requerer cópia, em até 20 dias

corridos (artigo11,parágrafo1ºdaLei12.527/11), caso as informações não estejam já produzidas, aos seguintes dados:

Considerando que no contexto do IFRN a pandemia afetou as a vidades de forma presencial sem precedentes, sendo

necessário célere e competente processo de tomadas de decisão, exis ndo no IFRN corpos colegiados diversos, dentre os

quais são expoentes os Comitês definidos no Art. 51 e 52 do Regimento Geral do IFRN, responder sobre o Comitê de

Pesquisa e Inovação:

1.Desde 20/04/2020 quantas reuniões ocorreram do Comitê de Pesquisa e Inovação?

2.Quais foram as pautas das reuniões?

3.Quem estava presente?

4.Quais foram os encaminhamentos tomados nas reuniões?

5.Se dados encaminhamentos, sob a responsabilidade de quem?

6.Quais outras ações foram tomadas ou planejadas no âmbito do Comitê de Pesquisa e Inovação, sob demanda de quem e

sob responsabilidade executória de quem?

Tal solicitação se embasa nos direitos previstos na Cons tuição e na Lei de Acesso à Informação, e especialmente nos

princípios da Administração Pública no que tange a publicidade de atos oficiais e prestação de contas à sociedade.

Enfatizo mais uma vez que, em cumprimento ao ar go 11 da Lei no12.527,de 18 de novembro de 2011, o acesso às

informações requisitadas deve ser imediato. Não sendo possível o acesso imediato, a resposta, em conformidade com o

referido artigo, deve ser expedida no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

Sugiro que para o melhor atendimento da solicitação, que a mesma seja direcionada ao atual responsável legal pertinente,

para que possa respondê-la de pronto e se necessário solicitar informações dos demais responsáveis legais que possam ter

precedido na função ao longo do período indicado.

Sem mais para o momento, ensejo para manifestar sinceros protestos de elevada estima e consideração.

BASE LEGAL SIC: Esta solicitação partiu de pedido de informação feito através do SIC (Serviço de Informação ao Cidadão), a fim de atender à LAI – Lei de

Acesso à Informação. O não cumprimento de tal prescrição sujeita os responsáveis a medidas disciplinares, conforme segue abaixo:

Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 – regula o acesso a informações.

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a

informações.

Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de

observar o disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - rescisão do vínculo com o poder público;



IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade

que aplicou a penalidade.

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Gelson Piratiny Oliveira da SilvaGelson Piratiny Oliveira da Silva, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAOASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 28/07/2020 15:22:12.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 28/07/2020. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

219226
b6aa8f56d2



Ministério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

REITORIA

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300

Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

Ofício Nº 63/2020 - PROPI/RE/IFRN

 28 de julho de 2020

À Ouvidoria,

Assunto: Solicitação de informaçãoAssunto: Solicitação de informação

Prezado,

Inicialmente cumprimentando-o, encaminho respostas ao Serviço de informação a respeito da demanda SAI
64/2020 - SEC/GABIN/RE/IFRN encaminhada à esta pró-reitoria.

1.Desde 20/04/2020 quantas reuniões ocorreram do Comitê de Pesquisa e Inovação?1.Desde 20/04/2020 quantas reuniões ocorreram do Comitê de Pesquisa e Inovação?
Resposta: Nenhuma

2.Quais foram as pautas das reuniões?2.Quais foram as pautas das reuniões?

Resposta: Não se aplica.

3.Quem estava presente?3.Quem estava presente?

Resposta: Não se aplica.

4.Quais foram os encaminhamentos tomados nas reuniões?4.Quais foram os encaminhamentos tomados nas reuniões?

Resposta: Não se aplica.

5.Se dados encaminhamentos, sob a responsabilidade de quem?5.Se dados encaminhamentos, sob a responsabilidade de quem?

Resposta: Não se aplica.

6.Quais outras ações foram tomadas ou planejadas no âmbito do Comitê de Pesquisa e Inovação, sob demanda de6.Quais outras ações foram tomadas ou planejadas no âmbito do Comitê de Pesquisa e Inovação, sob demanda de
quem e sob responsabilidade executória de quem?quem e sob responsabilidade executória de quem?

Resposta: Não se aplica.

Salientamos que esta pró-reitoria se encontra à disposição para quaisquer outros questionamentos.

(assinado eletronicamente)

Prof. Samuel Rodrigues Gomes Jr, DSc

Pró-reitor de Pesquisa e Inovação



Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Samuel Rodrigues Gomes JuniorSamuel Rodrigues Gomes Junior, PRO-REITOR - CD0002 - PROPIPRO-REITOR - CD0002 - PROPI, em 28/07/2020 20:08:42.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 28/07/2020. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

219345
146ff7fba8



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

DADOS DA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO
23421.002407.2020-78

Insteressados: Gelson Silva 
Assunto: Informações sobre o funcionamento do Comitê de Pesquisa e Inovação.
Usuário responsável: Gelson Silva 
Matrícula SIAPE: 1661977
Data Finalização: 03/08/2020 15:21:16

Motivo da finalização 

Pedido de acesso à informação recebido e encaminhada ao demandante para conhecimento.
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Processo Eletrônico

23421.002408.2020-12

Data

28/07/2020 16:05:59

Setor de Origem

RE - SEC/RE

Tipo

Acesso à Informação: Demanda do e-SIC

Assunto

Informações sobre o funcionamento do Comitê de Extensão

Interessados

Gelson Piratiny Oliveira da Silva

Situação

Finalizado

Trâmites

29/07/2020 16:06

Recebido por: OUV: Gelson Piratiny Oliveira da Silva

28/07/2020 16:55

Enviado por: PROEX: Bruno Lustosa de Moura

28/07/2020 16:52

Recebido por: PROEX: Bruno Lustosa de Moura

28/07/2020 16:06

Enviado por: SEC/RE: Gelson Piratiny Oliveira da Silva



Ministério da EducaçãoMinistério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do NorteInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

REITORIAREITORIA

SAI 65/2020 - SEC/GABIN/RE/IFRN

28 de julho de 2020

FORMULÁRIO INTERNO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC

LEI 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011

DESTINATÁRIO:DESTINATÁRIO: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
PEDIDO VIA e-SIC:PEDIDO VIA e-SIC: 23480016897202095
SOLICITANTE:SOLICITANTE: Cidadão
PRAZO PARA ATENDIMENTO:PRAZO PARA ATENDIMENTO: 05/08/2020

PEDIDO REGISTRADO:

Caro(a) senhor(a) Ouvidor(a) ou servidor competente para atender a Solicitações de Acesso à Informação,

Com base no ar go 5º (XXXIII) da Cons tuição Federal e nos ar gos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011– a Lei Geral de

Acesso a Informações Públicas – ,dirijo-me respeitosamente a Vossa Senhoria, vindo requerer cópia, em até 20 dias

corridos (artigo11,parágrafo1ºdaLei12.527/11), caso as informações não estejam já produzidas, aos seguintes dados:

Considerando que no contexto do IFRN a pandemia afetou as a vidades de forma presencial sem precedentes, sendo

necessário célere e competente processo de tomadas de decisão, exis ndo no IFRN corpos colegiados diversos, dentre os

quais são expoentes os Comitês definidos no Art. 51 e 52 do Regimento Geral do IFRN, responder sobre o Comitê de

Extensão.

1.Desde 20/04/2020 quantas reuniões ocorreram do Comitê de Extensão?

2.Quais foram as pautas das reuniões?

3.Quem estava presente?

4.Quais foram os encaminhamentos tomados nas reuniões?

5.Se dados encaminhamentos, sob a responsabilidade de quem?

6.Quais outras ações foram tomadas o u planejadas n o âmbito d o Comitê d e Extensão, sob demanda de quem e sob

responsabilidade executória de quem?

Tal solicitação se embasa nos direitos previstos na Cons tuição e na Lei de Acesso à Informação, e especialmente nos

princípios da Administração Pública no que tange a publicidade de atos oficiais e prestação de contas à sociedade.

Enfatizo mais uma vez que, em cumprimento ao ar go 11 da Lei no12.527,de 18 de novembro de 2011, o acesso às

informações requisitadas deve ser imediato. Não sendo possível o acesso imediato, a resposta, em conformidade com o

referido artigo, deve ser expedida no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

Sugiro que para o melhor atendimento da solicitação, que a mesma seja direcionada ao atual responsável legal pertinente,

para que possa respondê-la de pronto e se necessário solicitar informações dos demais responsáveis legais que possam ter

precedido na função ao longo do período indicado.

Sem mais para o momento, ensejo para manifestar sinceros protestos de elevada estima e consideração.

BASE LEGAL SIC: Esta solicitação partiu de pedido de informação feito através do SIC (Serviço de Informação ao Cidadão), a fim de atender à LAI – Lei de

Acesso à Informação. O não cumprimento de tal prescrição sujeita os responsáveis a medidas disciplinares, conforme segue abaixo:

Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 – regula o acesso a informações.

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a

informações.

Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de

observar o disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - rescisão do vínculo com o poder público;



IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade

que aplicou a penalidade.

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Gelson Piratiny Oliveira da SilvaGelson Piratiny Oliveira da Silva, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAOASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 28/07/2020 16:05:30.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 28/07/2020. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

219251
65f12ac278



Ministério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

REITORIA

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300

Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

Ofício Nº 30/2020 - PROEX/RE/IFRN

 28 de julho de 2020

À OUV,

Assunto: Solicitação de informaçãoAssunto: Solicitação de informação

Prezado,

Inicialmente cumprimentando-o, encaminho respostas ao Serviço de informação sob demanda SAI 65/2020 -
SEC/GABIN/RE/IFRN encaminhada à essa pró-reitoria.

1.Desde 20/04/2020 quantas reuniões ocorreram do Comitê de Extensão?1.Desde 20/04/2020 quantas reuniões ocorreram do Comitê de Extensão?

Resposta: Nenhuma
2.Quais foram as pautas das reuniões?2.Quais foram as pautas das reuniões?

Resposta: Não se aplica.
3.Quem estava presente?3.Quem estava presente?

Resposta: Não se aplica.
4.Quais foram os encaminhamentos tomados nas reuniões?4.Quais foram os encaminhamentos tomados nas reuniões?

Resposta: Não se aplica.
5.Se dados encaminhamentos, sob a responsabilidade de quem?5.Se dados encaminhamentos, sob a responsabilidade de quem?

Resposta: Não se aplica.
6.Quais outras ações foram tomadas ou planejadas no âmbito do Comitê de Extensão, sob demanda de quem e6.Quais outras ações foram tomadas ou planejadas no âmbito do Comitê de Extensão, sob demanda de quem e
sob responsabilidade executória de quem?sob responsabilidade executória de quem?

Resposta: Não se aplica.

Salientamos que essa pró-reitoria se encontra à disposição para quaisquer outros questionamentos.

(assinado eletronicamente)

Prof. Dr. Bruno Lustosa de Moura

Pró-reitor de Extensão



Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Bruno Lustosa de MouraBruno Lustosa de Moura, PRO-REITOR - CD0002 - PROEXPRO-REITOR - CD0002 - PROEX, em 28/07/2020 16:52:50.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 28/07/2020. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

219290
720450c6f3



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

DADOS DA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO
23421.002408.2020-12

Insteressados: Gelson Silva 
Assunto: Informações sobre o funcionamento do Comitê de Extensão
Usuário responsável: Gelson Silva 
Matrícula SIAPE: 1661977
Data Finalização: 03/08/2020 17:36:34

Motivo da finalização 

Pedido de acesso à informação recebido e encaminhada ao demandante para conhecimento.
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Processo Eletrônico

23421.002111.2020-57

Data

30/06/2020 15:59:46

Setor de Origem

RE - DIGTI

Tipo

Licitação: Adesão a Ata de RP-Não Participante

Assunto

Adesão a ata de registro de preços

Interessados

Charles Cesar Magno de Freitas

Situação

Em trâmite

Trâmites

03/07/2020 15:11

Aguardando recebimento por: DIGTI

03/07/2020 15:11

Enviado por: PROAD: Raquel Priscyla da Silva Costa

03/07/2020 14:23

Recebido por: PROAD: Raquel Priscyla da Silva Costa

03/07/2020 11:19

Enviado por: COFIN: Rodrigo Ricelly Avelino Leite

03/07/2020 09:30

Recebido por: COFIN: Rodrigo Ricelly Avelino Leite

02/07/2020 15:30

Enviado por: GABIN/RE: Josue de Oliveira Moreira

02/07/2020 15:29

Recebido por: GABIN/RE: Josue de Oliveira Moreira

02/07/2020 13:00

Enviado por: PRODES: Kivia Leticia Rodrigues Barroso

02/07/2020 12:07

Recebido por: PRODES: Kivia Leticia Rodrigues Barroso

02/07/2020 11:59

Enviado por: COPLAV: Kivia Leticia Rodrigues Barroso



02/07/2020 11:55

Recebido por: COPLAV: Kivia Leticia Rodrigues Barroso

01/07/2020 21:19

Enviado por: PRODES: Ambrosio Silva de Araujo

01/07/2020 15:25

Recebido por: PRODES: Kivia Leticia Rodrigues Barroso

30/06/2020 16:16

Enviado por: DIGTI: Charles Cesar Magno de Freitas



Ministério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

REITORIA

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300

Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

Ofício Nº 11/2020 - DIGTI/RE/IFRN

 30 de junho de 2020

Assunto: Autorização de despesa para adesão a ata de registro de preços de computadores tipo notebookAssunto: Autorização de despesa para adesão a ata de registro de preços de computadores tipo notebook

Senhor Reitor Pro Tempore,

Solicitamos autorização de despesa no valor de R$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais),visando a

aquisição de computadores móveis para a equipe gestora da Reitoria, a fim de adequar os equipamentos de

informá ca à nova realidade de trabalho remoto, considerando durabilidade, usabilidade e relação custo-

benefício, de forma a proporcionar máxima eficiência de trabalho.

Informamos que após pesquisa de preço, foi feita uma consulta à Universidade Federal do Vale do São Francisco

(UASG 154421), bem como ao fornecedor, a empresa Via Comércio e Representação de Informá ca EIRELI - ME,

CNPJ nº 26.168.952/0001-02, sobre a possibilidade de adesão do IFRN à Ata de Registro de Preços n° 14/2019,

para a qual recebemos autorização do órgão e da empresa, conforme condições, quan dades e exigências

estabelecidas no Termo Referência anexado aos autos.

A despesa decorrente da execução desta adesão correrá à conta da dotação orçamentária consignada no

Programa de Trabalho 171168, Elemento de Despesa 449052, Fonte 8100000000, Plano Interno L20RLP60DBN,

UGR 151601, UASG 158155.

Havendo autorização, solicitamos que o processo seja reme do à Coordenação de Contabilidade e Finanças para

emissão de empenho.

Atenciosamente,

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Charles Cesar Magno de FreitasCharles Cesar Magno de Freitas, DIRETOR - CD0003 - DIGTIDIRETOR - CD0003 - DIGTI, em 30/06/2020 15:58:25.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 30/06/2020. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
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26 de junho de 2020

TERMO DE REFERÊNCIATERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETODO OBJETO

O objeto desta aquisição são computadores do tipo notebook, para renovação e adequação do parque

computacional da Reitoria, com base na adesão a ata de registro de preço 14/2019, da Universidade

Federal do Vale do São Francisco, UASG 154421.

ITEMITEM DESCRIÇÃODESCRIÇÃO QTDQTD
VALORVALOR

UNITÁRIOUNITÁRIO
VALOR TOTALVALOR TOTAL

07

PROCESSADOR: a. Processador Intel Core i5 quad core como frequência
base mínima de 1,4 GHz com Turbo Boost de 3,6 GHz, modelos superiore
s serão aceitos. MEMORIA a. Memória RAM integrada de no mínimo de
8GB no padrão LPDDR3 de 1600MHz ou superior. ARMAZENAMENTO: a.
Capacidade de 256GB ou superior para armazenamento em tecnologia
de disco SSD (SolidState Drive) no padrão PCI-e. ENTRADA/SAIDA: a. 02
(duas) portas Thunderbolt 3 (U SB-C); b. 01 (uma) Entrada para fone de
ouvido de 3,5 mm. PLACA DE VIDEO a. Placa de vídeo mínima Intel Iris
Plus Graphics 640, sendo aceitos modelos superi ores. TELA: a. Tela
widescreen brilhante de 13,3 polegadas (na diagonal) retroiluminada por
LED, com tecnologia IPS, resolução na va de 2560 x 1600 com 227 pixels
por polegada e suporte a milhões de cores; b. Câmera integrada no
padrão FaceTime HD de 720p. REDE: a. Rede sem fio Wi-Fi 802.11ac,
compatível com

IEEE 802.11a / b / g / n; b. Tecnologia sem fio Bluetooth 4. AUDIO: a.
Alto-falantes estéreo e microfones integrados. TECLADO: a. Teclado
retroiluminado de ta manho completo com 4 teclas de seta (disposição
“T” inver da); b. Sensor de luz ambiente. TRACKPAD/MOUSE: a.
Trackpad Mul -Touch para controle preciso do cursor, suportando no
mínimo os seguintes recursos e funcionalidades de rolagem inercial:
apertar, girar, deslizar, deslizar com três dedos, deslizar com qua tro
dedos, tocar, tocar duas vezes e arrastar. GABINETE: a. Estrutura
monobloco de alumínio reciclável na cor cinza espacial; b. Peso máximo
de 1.4 kg. ALIMEN TAÇÃO/BATERIA: a. Bateria interna de polímero de
lí o com capacidade de 54 wa s/hora; b. Deve oferecer suporte mínimo
para, até 10 horas de navegação em rede sem fio, até 10 horas de
reprodução de vídeos do iTunes ou até 30 dias em modo de espera.
ACESSORIOS: a. Carregador USB-C de 61W e Cabo carregador
USB&#8209;C (2m); b. Documentação em português Brasil. SISTEMA
OPERACIONAL: a. MacOS High Sierra ou superior. GARANTIA: a. O
equipamento ofertado d everá possuir garan a com suporte técnico
telefônico gratuito pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) através do
AppleCare Protection Plan.

20 12.700,00 254.000,00



TotalTotal 254.000,00

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃOJUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

A presente aquisição irá atender a renovação do parque de computadores portáteis da Reitoria, adequando a equipe
gestora do IFRN à atual e futura realidade de trabalho remoto e possibilitando o remanejamento de computadores do

po desktop para atender demandas das a vidades de ensino, pesquisa e extensão nos campi deste Ins tuto Federal.
Com esse quan ta vo será possível habilitar todos os pró-reitores e diretores sistêmicos a trabalhar remotamente
com equipamentos que têm durabilidade mínima de 5 anos, além de possibilitar a criação de um laboratório de
informática em um dos campi do IFRN, com os desktops remanejados.

3. DO VALOR ESTIMADODO VALOR ESTIMADO
1. Es ma-se em R$ R$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais) para aquisição dos equipamentos. Os

recursos estão consignados a Termo de Execução Descentralizada para fins de aquisição de equipamentos para o
campus avançado de Jucurutu.

2. Os valores foram tomados com base no registro em Ata 14/2019 da UNIVASF – UASG 154421.

4.4.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOSDOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da contratação oriunda dessa adesão estão condicionadas a disponibilidade orçamentária
vinculados aos recursos consignados ao IFRN, no exercício de 2020, enquanto durar a mesma.

5. DA LICITAÇÃO/MODALIDADEDA LICITAÇÃO/MODALIDADE
5. Amparo LegalAmparo Legal

1. Considerando que a Ins tuição se encontra em fase de expansão e que, atualmente dispõe de 23 Unidades
Gestoras, este Termo de Referência prevê a autorização de adesão à Ata de Registro de Preços em até
cinco vezes do quan ta vo registrado para cada item, conforme § 4º do Art. 22 do Decreto nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013.

2. A presente licitação está amparada pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007, Lei
n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

6. DO ENQUADRAMENTO DE BENS/SERVIÇOS DE USO COMUM -  DECRETO Nº. 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010, Art. 12:DO ENQUADRAMENTO DE BENS/SERVIÇOS DE USO COMUM -  DECRETO Nº. 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010, Art. 12:

“§ 2o Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser obje vamente
definidos no edital, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.”

7. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESADAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA
1. Os objetos deverão ser entregues pela empresa, nas dependências da CONTRATANTE, CONTRATANTE, de segunda à sexta, das

07:00 às 18:00 horas, no endereço:  Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692 (Reitoria) no bairro do Tirol, Natal-RN,
CEP: 59015-300.

2. O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias consecu vos após o recebimento da nota de empenho
pela CONTRATADA CONTRATADA e somente poderá ser estendido mediante prévia autorização da CONTRATANTECONTRATANTE, não
podendo a empresa declinar do mesmo, efetuando a entrega dos serviços de acordo com a especificação e
demais condições es puladas no Edital. Caso a empresa necessite de tempo adicional, deverá receber anuência
do IFRN para realização de tal modificação.

3. A empresa deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica sobre a qualidade dos materiais que serão entregues.

4. Os materiais fornecidos deverão estar acondicionados de forma compa vel com sua conservação, em
embalagens lacradas pelo fabricante.

5. Os materiais, acessórios e/ou componentes entregues que apresentarem defeito por transporte e/ou por
processo fabril, deverão ser subs tuídos pela contratada, em um prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados
a partir da solicitação da CONTRATANTE.

6. A empresa deverá executar diretamente o objeto do presente contrato, não sendo admi das a subcontratação,



cessão ou transferência total ou parcial. A fusão, cisão ou incorporação serão admi das, somente, com o
consen mento prévio e por escrito do IFRN - Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Norte.

7. A empresa deverá assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais.
8. Também deverá prestar todos os esclarecimentos técnicos solicitados pelo IFRN - Ins tuto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia de Rio Grande do Norte, relacionados com as caracterís cas e funcionamento dos materiais
fornecidos.

9. Caso o objeto venha a ser solicitado para possíveis análises técnicas, caberá a empresa licitante, às suas expensas,
apresentar amostra(s) do produto, dentro do prazo máximo de cinco dias úteis.

10. Em hipótese alguma serão aceitos materiais em desacordo com as condições pactuadas, ficando a cargo da
contratada a repetição de procedimentos para correção de falhas verificadas.

11. A empresa informará o nome, telefone e e-mail da pessoa designada para manter contato com o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO IFRNDAS OBRIGAÇÕES DO IFRN
1. Comunicar à empresa toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição dos materiais.
2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues fora das especificações do Edital.
3. Estando os serviços de fornecimento atestado pelo servidor, em perfeitas condições, o IFRN efetuará o

pagamento no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de entrada da nota fiscal/fatura no
Campus, mediante depósito em conta bancária.

4. Disponibilizar à CONTRATADACONTRATADA, em tempo hábil, a nota de empenho que comprova a aquisição pelo
CONTRATANTECONTRATANTE.

5. Aplicar as penalidades definidas em contrato, previstas pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos para a
entrega dos materiais ou entrega de documentação solicitada, bem como pela divergência das caracterís cas dos
materiais entregues;

6. Efetuar os pagamentos devidos à empresa, na forma convencionada neste termo de referência, dentro do prazo
previsto, desde que atendidas as formalidades e exigências da CONTRATANTECONTRATANTE.

9. DOS CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADEDOS CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE
1. Nos termos dos arts. 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

1.  Provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do
material com as especificações do objeto licitado;

2.  Defini vamente, em até 15 (quinze dias) dias úteis, contados do recebimento provisório após a verificação
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

2. A contratada deverá efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender(em) às especificações exigidas em Edital no
prazo de 20 (vinte) dias consecutivos, contados a partir da solicitação formal da contratante.

10. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTOSANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
10. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita ao pagamento de multa

nos seguintes termos:
1. Pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo es pulado: 1% (um por cento) do valor do material

não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do bem.
2. Pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em dez dias após o

vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material.
3. Pela demora em subs tuir o material rejeitado, a contar do quinto dia ú l da data da no ficação: 2% (dois

por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido.
4. Pela recusa da Contratada em subs tuir o material rejeitado, entendendo-se como recusa a subs tuição

não efe vada nos cinco dias úteis que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do bem
rejeitado), podendo, ainda, garan do o direito à ampla defesa e ao contraditório, a empresa ser suspensa
de contratar com a administração pública até que seja dado solução ao caso, por até 5 (cinco) anos, de
acordo com o Artigo 28, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

5. Por haver encaminhado materiais com a data de validade vencida ou próximo ao seu vencimento: 2% (dois
por cento) do valor do referido material por dia decorrido, contados a par r da ciência da Empresa,
devendo essa providenciar a subs tuição imediata do(s) item(ns), podendo, ainda, garan do o direito à
ampla defesa e ao contraditório, a empresa ser suspensa de contratar com a administração pública até que
seja dado solução ao caso, por até 05 (cinco) anos, de acordo com o Ar go 28, do Decreto nº 5.450, de 31
de maio de 2005.

6. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no instrumento convocatório e legislação em vigor, e
não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.

7. As multas estabelecidas no subitem 5.1 podem ser aplicadas isoladas ou cumula vamente, ficando o seu
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DIRETORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho:Despacho:

À PRODES, para emissão de CDO e demais encaminhamentos.

Assinatura:Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

Charles Cesar Magno de Freitas, DIRETOR - CD0003 - DIGTI, DIGTI, em 30/06/2020 16:16:39.

Cópia de despacho #570185 digital impresso por Andreilson Silva (1816404) em 06/08/2020 15:37.

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300

Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750
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REITORIAREITORIA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Despacho:Despacho:

De acordo com a u lização de recursos do Projeto DB- Reserva Técnica e Emendas Parlamentares, Etapa: 1 - Reserva Técnica de
Recursos do Tesouro, Origem de recurso: DB.20RL.171168.4, a fim de viabilizar aquisição de computadores móveis para a equipe
gestora da Reitoria, no valor de R$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais). À COPLAV para emissão do CDO e
demais encaminhamentos.

Assinatura:Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

Ambrosio Silva de Araujo, PRO REITOR DE PLANEJAMENTO - CD0002 - PRODES, PRODES, em 01/07/2020 21:19:42.

Cópia de despacho #570873 digital impresso por Andreilson Silva (1816404) em 06/08/2020 15:37.

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300

Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750
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Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300

Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

CDO 215/2020 - PRODES/RE/IFRNCDO 215/2020 - PRODES/RE/IFRN 2 de julho de 20202 de julho de 2020

Und. Adm.: DIGTI DIGTI

Processo: 23421.002111.2020-5723421.002111.2020-57

     Visando subsidiar a execução de a vidades concernentes ao projeto Reserva Técnica e EmendasReserva Técnica e Emendas

Parlamentares,Parlamentares, gerido pela PRODESPRODES, , na etapa Reserva Técnica de Recursos do TesouroReserva Técnica de Recursos do Tesouro, , programada no plano de

a vidades do Ins tuto para 20202020, cer ficamos a existência da disponibilidade orçamentária abaixo detalhada, com o

obje vo de atender à aquisição de computadores do po notebook, para renovação e adequação do parque aquisição de computadores do po notebook, para renovação e adequação do parque

computacional da Reitoria, com base na adesão a ata de registro de preço 14/2019 - UASG 154421, computacional da Reitoria, com base na adesão a ata de registro de preço 14/2019 - UASG 154421, no valor  es mado

de  R$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais)R$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais) ..

UG / UGR: 158155 / 151605158155 / 151605

- Origem de Recursos SUAP: DBDB.20RL.171168.4.20RL.171168.4 - Reserva Técnica; PI: L20RLP60DBNL20RLP60DBN; Conta Corrente

SIAFI: 17116881000000004490521711688100000000449052; Valor: R$254.000,00 R$254.000,00

D E S P A C H OD E S P A C H O

   Ao Gabinete da Reitoria para autorização do Senhor Reitor Pro Tempore para a referida despesa.

   Após, encaminhar à DILIC para procedimentos licitatórios.

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Kivia Leticia Rodrigues BarrosoKivia Leticia Rodrigues Barroso, ADMINISTRADORADMINISTRADOR, em 02/07/2020 13:00:10.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 02/07/2020. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

213964

77d06a57ab
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Gabinete

Despacho:Despacho:

Autorizo a despesa, no valor de R$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais), referente à aquisição de computadores
móveis para adequação ao trabalho remoto no âmbito do IFRN, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 14/2019-
UASG 154421. À COFIN para providências.

Assinatura:Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

Josue de Oliveira Moreira, REITOR - CD0001 - RE, GABIN/RE, em 02/07/2020 15:30:24.

Cópia de despacho #571233 digital impresso por Andreilson Silva (1816404) em 06/08/2020 15:37.

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300

Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750
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Coordenação de Contabilidade e Finanças

Despacho:Despacho:

Segue para análise

Assinatura:Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

Rodrigo Ricelly Avelino Leite, COORDENADOR - SUB-CHEFIA - COFIN, COFIN, em 03/07/2020 11:19:33.

Cópia de despacho #571567 digital impresso por Andreilson Silva (1816404) em 06/08/2020 15:37.

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300

Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho:Despacho:

Res tuo os autos para: a) Analisar se a demanda está contemplada no planejamento da DIGTI; b) Analisar no planejamento da
DIGTI se há recurso para atender à aquisição, considerando os projetos estratégicos, a origem de recurso e a natureza da
despesa; c) Demonstrar o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u lização
da ata de registro de preços, conforme estabelecido no Art. 22 do DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013. Ademais, cabe
destacar que os recursos alocados na Reserva Técnica são aplicados em situações específicas, em virtude de possíveis situações
emergenciais, estratégicas ou de contingenciamento de recursos.

Assinatura:Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

Raquel Priscyla da Silva Costa, PRO-REITOR - CD0002 - PROAD, PROAD, em 03/07/2020 15:11:54.

Cópia de despacho #571713 digital impresso por Andreilson Silva (1816404) em 06/08/2020 15:37.

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300

Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750
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CONSELHO SUPERIOR - CONSUP

IFRN, 31 de julho de 2020



Lei no 13.979 de 

06 de fevereiro 

de 2020

• Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Medida 

Provisória nº 

934, de 1º de 

abril de 2020

• Estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da
educação básica e do ensino superior decorrentes das
medidas para enfrentamento da situação de emergência
de saúde pública que trata a Lei no 13.979 de 06 de
fevereiro de 2020.

PORTARIA Nº 572, 

DE 1º DE JULHO DE 

2020

• Institui o protocolo de biossegurança para retorno
das atividades nas instituições Federais de Ensino
e dá outras providências.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SETEC

IFRN, 31 de julho de 2020

PORTARIA Nº 544, 

DE 16º DE JUNHO 
DE 2020

•Dispões sobre a substituição das aulas presenciais
por aulas em meios digitais, enquanto durar a
situação de pandemia do novo coronavírus-19, e
revoga as Portarias MEC no 343, de 17 de março
de 2020, e no 473, de 12 de maio de 2020.



DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE 
PLANOS

DE CONTINGÊNCIA PARA O 
RETORNO ÀS

ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS 
INSTITUIÇÕES

DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA
de julho de 2020

• Mecanismos de gestão – Operacional,
Coordenada e Descentralizada;

• Capacitação de docentes e técnicos
administrativos em tecnologias digitais na
educação;

• Atenção a conectividade e ao acesso da
comunidade acadêmica aos recursos de
tecnologia da informação (TI) e ao material
didático;

• Atenção ao monitoramento, levantamento,
registro, orientação e acompanhamento
das condições de saúde de estudantes,
servidores(as) e colaboradores(as);

• Recomendações gerais por eixo de
atividades institucionais;

CONS. NACIONAL DAS INST. DA REDE FED. DE EDUC. 
PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - CONIF

IFRN, 31 de julho de 2020



Lei no 13.979 de 

06 de fevereiro 

de 2020

• Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019.

Medida 

Provisória nº 

934, de 1º de 

abril de 2020

• Estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo
da educação básica e do ensino superior
decorrentes das medidas para enfrentamento da
situação de emergência de saúde pública que trata
a Lei no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020.

PORTARIA Nº 

572, DE 1º DE 

JULHO DE 2020

• Institui o protocolo de
biossegurança para retorno
das atividades nas instituições
Federais de Ensino e dá outras
providências.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

IFRN, 31 de julho de 2020



PLANO DE CONTINGÊNCIA DO 
INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE PARA 

ENFRENTAMENTO DO NOVO 
CORONAVÍRUS

de julho de 2020

• Atividades desenvolvidas pelo comitê de
enfrentamento à COVID-19 do IFRN e
parceiros no período de suspensão de
atividades presenciais;

• Plano de contingência do IFRN;

• Ações preventivas pré retorno às aulas
presenciais;

• Orientações gerais para a comunidade
acadêmica;

• Orientações para as áreas administrativas
das unidades;

• Orientações para área de ensino;

• Medidas de prevenção e controle de
infecção em situações específicas.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

IFRN, 31 de julho de 2020



PROPOSTAS

• Definir uma data para
retomada das atividades;

• Estabelecer a forma de retorno
das atividades de ensino,
mediante as condições
existentes nos campi.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

IFRN, 31 de julho de 2020
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE 

  

RESOLUÇÃO No ____/2020-CONSUP                 Natal (RN), XX de agosto de 2020. 

  

Aprova o Regulamento do Auxílio Emergencial 

Inclusão Digital no âmbito do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte. 
 

CONSIDERANDO a pandemia mundial do Coronavírus e os recentes casos de infecção no Brasil; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa 
Nacional de Assistência Estudantil –PNAES; 

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 022/2020 –CONSUP, que suspende os Calendários 
Acadêmicos de 2020; 

CONSIDERANDO a busca por soluções que possibilitem aos alunos acompanharem as 
comunicações institucionais, o envio de orientações de saúde e atividades que preservem a 
vinculação acadêmica; 

CONSIDERANDO a Resolução nº ___/2020-CONSUP/IFRN, de ___ de agosto de 2020, que 
autoriza os Campi a ofertar, de forma remota, em caráter excepcional, componentes curriculares e 
outras atividades acadêmicas no âmbito do IFRN; 

CONSIDERANDO as implicações da pandemia do Coronavírus (COVID-19) no fluxo do 
calendário escolar, no Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, a necessidade de manutenção das 
medidas de suspensão das atividades escolares presenciais, com o objetivo de minimizar a 
disseminação da COVID-19, evitando a inviabilização da reposição das aulas, de acordo com o 
calendário letivo de 2020; 

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 5/2020 do CNE/MEC e a Portaria Nº 544 do MEC, de 
16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios 



digitais, enquanto durar a situação de pandemia do COVID-19, e revoga as Portarias do MEC nº 
343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020; 

CONSIDERANDO a Portaria Nº 544 do MEC, de 16 de junho de 2020, no que se refere às práticas 
profissionais de estágios ou às práticas que exijam laboratórios especializados, a aplicação da 
substituição de práticas profissionais ou de práticas que exijam laboratórios especializados; 

CONSIDERANDO que a oferta de ensino remoto ora apresentada ocorre em caráter excepcional, 
em detrimento das características necessárias de presencialidade, mas buscando amenizar os 
prejuízos da ausência das atividades práticas necessárias à formação técnica, de graduação e 
tecnológica; 

CONSIDERANDO a suspensão das atividades presenciais nos polos relativos aos Cursos de 
modalidade à distância, em função da Pandemia; e 

CONSIDERANDO o que consta no processo nº 23035.001374.2020-01 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar a concessão de Auxílio Emergencial de Inclusão Digital e os procedimentos 
necessários à execução desse Regulamento. 

Art. 2º Este regulamento trata da concessão do auxílio emergencial de inclusão digital para os 
estudantes matriculados nos cursos técnicos integrados e EJA, subsequentes e graduação, na 
modalidade presencial e na modalidade à distância, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte, diante da emergência em saúde pública devido à propagação 
da COVID-19, bem como as orientações da Organização Mundial de Saúde. 

Parágrafo Único: este auxílio emergencial é de caráter eventual e destinado a atender ao estudantes 
matriculados nos cursos técnicos integrados e EJA, subsequentes e graduação na modalidade 
presencial e na modalidade à distância, no contexto de manutenção do Calendário Acadêmico, 
com suspensão das aulas presenciais e substituição destas por atividades não presenciais, por meio 
de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), devido à medida de isolamento social 
imposta pela pandemia do Covid-19. 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art 3º O Auxílio Emergencial Inclusão Digital destina-se a atender estudantes matriculados nos 
cursos técnicos integrados e EJA, subsequentes e superior na modalidade presencial e à distância 
em situação de vulnerabilidade, a fim de que possam ter acesso aos meios que promovam a 
inclusão digital, para realização de atividades acadêmicas, de acordo com o que estabelece o 
Decreto n º 7.234, que dispõe sobre o PNAES. 



Art 4º A concessão do Auxílio Emergencial de Inclusão Digital, em qualquer uma de suas 
modalidades, obedecerá aos seguintes critérios: 

I. Possuir perfil prioritário de renda per capita de até um salário-mínimo; 
II. Estar devidamente matriculado no período letivo em que as atividades acadêmicas sejam 

conduzidas de forma remota. 
III. Terão prioridade os estudantes inscritos no CadÚnico do Governo Federal. 
 

Parágrafo Único: O comprovante de inscrição no CadÚnico do Governo Federal poderá ser gerado 
no link: https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/index.php. 

Art 5º Cada Campus verificará a sua disponibilidade orçamentária para a implementação desse 
auxílio.  

Parágrafo Único: Os recursos alocados na DIGAE para o desenvolvimento das ações planejadas 
que não puderam ser aplicados devido à pandemia deverão ser redistribuídos aos Campi, após 
aprovação do Colégio de Dirigentes, que encaminhará proposta de redistribuição para aprovação 
no Conselho Superior, de modo a possibilitar o atendimento de um maior número de alunos em 
vulnerabilidade social. 

Art.6º O auxílio previsto nesta Resolução poderá ser acumulado com outras modalidades de 
auxílio, bolsas ou programas de ensino, pesquisa e extensão, durante o ano letivo de 2020.  

Art.7º Mais de um membro da mesma família poderá ser selecionado, desde que cumpridos os 
critérios para recebimento. 

Art.8º O estudante deverá realizar a prestação de contas quanto ao recebimento do Auxílio Inclusão 
Digital. 

Art. 9º Os estudantes contemplados com o Auxílio Emergencial de Inclusão Digital deverão zelar 

pela frequência mínima de 75%, no desempenho das atividades acadêmicas. 

Art. 10 A Direção de Campus/Direção Geral junto com a Direção/Coordenação de Atividades 
Estudantis de cada Campus divulgará edital contendo as informações sobre a inscrição, os critérios 
e os resultados para recebimento do Auxílio Emergencial de Inclusão Digital. 

 

CAPÍTULO II 

DAS MODALIDADES DO AUXÍLIO DE INCLUSÃO DIGITAL 

Art 11 O Auxílio Emergencial de Inclusão Digital é composto pelas seguintes modalidades: 

I. Conectividade: auxílio financeiro mensal para contratação de serviços de internet, durante 
os meses que durarem as atividades remotas no IFRN, com valor mensal de até R$ 100,00, 
definido no edital de cada Campus. 

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/index.php


II. Instrumental: auxílio financeiro para aquisição de equipamento de informática que 
possibilite ao estudante, que não possua dispositivo eletrônico, acompanhar as atividades 
remotas, no valor de R$ 1.300,00. 

III. Empréstimo: cessão de equipamento de tecnologia da informação (Notebook, tablet ou 
Desktop), pertencente ao patrimônio do IFRN, enquanto ocorrerem as atividades remotas. 

IV. Doação: recebimento de equipamento de tecnologia da informação por meio de doação de 
pessoa física ou jurídica. 

§ 1º Os estudantes poderão ser contemplados na modalidade Conectividade e/ou em apenas uma 
das demais modalidades. 

§ 2º O edital constará orientações de configurações mínimas dos equipamentos para nortear ao 
estudante de qual tipo de equipamento ele deverá adquirir na modalidade Instrumental, para o 
acompanhamento das atividades de forma remota. 

 

Art. 12 Em relação à modalidade Conectividade: 

I. O estudante receberá mensalmente, em conta bancária de sua titularidade, o valor 
autorizado pela Coordenação de Atividades Estudantis de seu Campus; 

II. Esse auxílio poderá ser utilizado para custear fomento de contratação de pacote de 
dados de internet móvel ou internet fixa de provedor banda larga; e 

III. Se optar por contratar serviços de internet de valor superior ao Auxílio Emergencial 
Inclusão Digital, o pagamento da diferença será de sua responsabilidade. 

 

Art. 13 Em relação à modalidade Instrumental: 

I. O estudante receberá em parcela única, numa conta bancária de sua titularidade, o valor 
autorizado pela Coordenação de Atividades Estudantis de seu Campus; 

II. Esse auxílio deverá ser utilizado para custear a aquisição de equipamento de 
informática, que permita ao estudante acompanhar as atividades remotas enquanto 
durar a suspensão da forma presencial das atividades acadêmicas do IFRN; 

III. Se optar por adquirir equipamento em valor superior ao Auxílio Emergencial Inclusão 
Digital, o pagamento da diferença será de sua responsabilidade; e 

IV. É obrigatória a apresentação da nota fiscal em nome do estudante ou de outro membro 
de seu núcleo familiar, conforme composição familiar informada no SUAP; o estudante 
terá prazo máximo de até 15 dias úteis para a prestação de conta junto a COAES. 

Art. 14 Em relação à modalidade Empréstimo, o estudante: 

I. Caso seja maior de idade, assinará Termo de Compromisso pela guarda do equipamento 
que lhe for emprestado, assumindo responsabilidade por seu cuidado e sua devolução 
em condições adequadas para uso, ao final das atividades em formato remoto; e 

II. Caso seja menor de idade, o seu responsável legal deverá assinar o Termo de 
Compromisso pela guarda do equipamento que lhe for emprestado, assumindo 



responsabilidade pelo cuidado e pela devolução desse equipamento, em condições 
adequadas para uso. 

Parágrafo Único: a decisão de quais equipamentos poderão ser emprestados ficará a cargo de 
decisão do Diretor Geral do Campus, considerando a disponibilidade de equipamentos. 

 

Art. 15 Em relação à modalidade Doação, o estudante: 

I. Poderá receber equipamentos de Tecnologia da Informação através de equipamentos 
doados por pessoas físicas e/ou jurídicas, com intermédio do IFRN; 

II. Caso seja maior de idade, assinará Termo de Doação do equipamento que lhe foi 
concedido, assumindo a total responsabilidade pelo equipamento; e 

III. Caso seja menor de idade, o seu responsável legal deverá assinar o Termo de Doação que 
lhe foi concedido, assumindo a total responsabilidade pelo equipamento. 

 

DO PAGAMENTO 

Art.16 Os auxílios poderão ser pagos da seguinte forma: 

I. Conta corrente (em nome do próprio estudante) de qualquer banco, podendo, inclusive, 
ser conta digital, devido à restrição de atendimento nas agências bancárias; 

II. Conta poupança (em nome do próprio estudante) da Caixa Econômica Federal; e 
III. Mediante ordem bancária, no CPF do estudante beneficiado, apenas nas agências do 

Banco do Brasil. 

Art.17 O pagamento poderá ser prorrogado mediante a continuação da realização das atividades 
remotas, conforme comprovada necessidade acadêmica e a disponibilidade orçamentária do 
Campus. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18 A concessão de auxílios da Assistência Estudantil não cria vínculo empregatício entre o 
IFRN e o estudante. 

Art. 19 É de inteira responsabilidade do estudante acompanhar todas as informações a respeito do 
conteúdo desta normativa no site institucional, bem como informar qualquer alteração na situação 
socioeconômica relativa ao seu núcleo familiar, no contexto pessoal e/ou acadêmico, que tenha 
relação direta com a utilização do benefício. 

Art. 20 É vedado o recebimento do Auxílio Emergencial de Inclusão Digital em duplicidade, caso 
o estudante tenha duas matrículas distintas no IFRN. 

Art.21 Não haverá pagamento retroativo aos estudantes contemplados com o auxílio previsto nesta 
Resolução. 



Art.22 Os valores recebidos indevidamente, se constatada irregularidade e inveracidade das 
informações prestadas, deverão ser devolvidos aos cofres públicos, através de Guia de 
Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 5(cinco) dias úteis, a contar da notificação do 
estudante ou de seu responsável. 

§ 1º Serão considerados recebimento indevido os casos onde haja omissão e/ou inveracidade na 
prestação de informações quanto à comprovação da renda e de uso dos valores disponibilizados 
para os fins que foram autorizados; 

§ 2º O responsável legal do estudante menor de 18 anos responderá pelo respectivo aluno que não 
realizar a comprovação de uso do auxílio; 

§ 3º A qualquer tempo, as Coordenações de Atividades Estudantis poderão receber e apurar 
denúncias de irregularidades, como falsificação de informações, fraude em documentos, dentre 
outras.  

§ 4º Poderão ser realizadas entrevistas, visita domiciliar ou solicitação de documentos 
complementares durante a vigência do Auxílio. 

Art.23 Esta Resolução perderá totalmente seus efeitos uma vez encerrados todos os procedimentos 
a ela referentes, devendo a documentação relativa ao processo seletivo, termos dos alunos e demais 
documentos relacionados, ser anexada via SUAP. 

Art.24 Os casos omissos serão dirimidos pela Coordenação de Atividades Estudantis de cada 
Campus. 

Art. 25 A qualquer tempo, o estudante poderá solicitar o desligamento deste auxílio. 

Art. 26 O Auxílio Emergencial de Inclusão digital poderá ser suspenso por iniciativa do IFRN caso 
o estudante não esteja comprometido com as atividades não presenciais. 

Art. 27 A solicitação do Auxílio Emergencial de Inclusão Digital pelo estudante implica na tácita 
aceitação das condições estabelecidas nesta Resolução, da qual o estudante não poderá alegar 
desconhecimento. 

Art 28 Os auxílios serão executados considerando o limite de disponibilidade orçamentária do 
IFRN. 

Art. 29 O IFRN manterá um cadastro de reserva com candidatos classificados, para eventuais 
substituições ou ampliações no número de auxílios. 

Art.30 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura. 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO NORTE

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO IFRN

 
PARECER n. 00151/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU

 
NUP: 23421.002270/2020-51
INTERESSADOS: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE
DO NORTE (REITORIA)
ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

 
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.  DIREITO DA
EDUCAÇÃO. COLAÇÃO DE GRAU. DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO. RELATÓRIO DE PRÁTICA PROFISSIONAL. DEFESA DE DISSERTAÇÃO.
PANDEMIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. DIREITO À
EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. ATIVIDADES
ACADÊMICAS NÃO-PRESENCIAIS. POSSIBILIDADE JURÍDICA.

 
I - RELATÓRIO
 
Magnífico Reitor,

1. Autos recebidos em 17/07/2020, analisados com prioridade e urgência em detrimento da ordem
cronológica de recebimento por se tratar de questão relacionada aos impactos provocados pela pandemia do novo
coronavírus (COVID-19).
2. Trata-se de processo administrativo encaminhado para a Procuradoria Federal junto ao IFRN -
Advocacia-Geral da União, para análise e manifestação sobre a viabilidade jurídica de alteração da Resolução nº
22/2020 - CONSUP/IFRN; Portaria nº 547/2020-RE e Orientação Normativa nº 01/2020- PROEN, com objetivo de
proporcionar Colação de Grau, Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso e Relatório de Prática Profissional, de forma
não presencial - virtual ou remota.
3. Os presentes autos eletrônicos foram distribuídos ao  Procurador Federal signatário, para análise e
emissão de parecer, encontrando-se instruídos com os seguintes documentos, acostados na Seq. 1 (SAPIENS), por código
de autenticação: (i) Ofício Nº 19/2020 - PROEN/RE/IFRN.
4. Cabe assinalar, por oportuno, que o processo nº 23057.003640.2020-73, solicita consulta jurídica sobre a
viabilidade de defesa de dissertação de forma não presencial. O processo encontra-se instruído com os seguintes
documentos: (i) Ofício Nº 15/2020 - COPPGEP/PPGEP/DIAC/DG/CNAT/RE/IFRN (Incluído em 15/07/2020 18:34); (ii)
Despacho #576086; (iii) Despacho #576313; (iv) Despacho #576857; (v) Despacho #576948.
5. Em decorrência da identidade de objetos dos processos nºs 23057.003640.2020-73 e 23421.002270.2020-
51, a presente manifestação jurídica apreciará em conjunto as dúvidas suscitadas.
6. É o relatório. Opino.

 
II - FUNDAMENTAÇÃO
 

7. A presente análise se submete ao conteúdo da PORTARIA N. 159/2020/PGF/AGU, DE 22 DE MARÇO
DE 2020,  da Procuradoria-Geral Federal, tratando-se de manifestação com classificação de alta prioridade.

 
II.1 Breve contextualização sobre a situação de emergência de saúde pública decorrente do

COVID-19
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8. Como é notório, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto
do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), o
mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Já no dia 11 de
março de 2020, a OMS declarou que a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, passou a ser caracterizada como
uma pandemia, em razão de ter atingido diversos países do mundo, em três continentes ou mais.
9. No Brasil, o Ministro de Estado da Saúde emitiu a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020,
declarando Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus (2019-nCoV).
10. Nesse contexto, foi publicada a Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabelecendo "as medidas que
poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019".
11. Como é de conhecimento público, o Brasil está enfrentando uma grave crise em razão da pandemia
relacionada ao Coronavírus, com alarmante potencial dano à saúde e à economia, corrobora a assertiva o reconhecimento
pelo Congresso Nacional, através deo Decreto Legislativo nº 06, de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública.
12. No combate à disseminação abrupta do contágio, que tem gerado efeitos devastadores, segundo
especialistas, em virtude da alta transmissibilidade do referido vírus e sua agravada mortalidade em determinados grupos
de risco, diversos representantes dos poderes instituídos, em cada uma das unidades federativas, vêm adotando, com
maior ou menor rigor, medidas restritivas para seus cidadãos, muitas delas inspiradas em ações ou omissões identificadas
por países afetados anteriormente pela mesma pandemia.
13. Nesta feita, medidas como restrição à circulação de pessoas, à aglomeração, à realização de eventos, à
abertura de estabelecimentos, além de recomendações gerais para que os cidadãos fiquem em suas casas, foram feitas por
diversas autoridades públicas, muitas vezes com a utilização de prerrogativas possuídas pelo estado para o exercício do
poder de polícia e restrição de liberdades individuais.
14. A partir de avaliações técnicas de diferentes áreas, algumas medidas já foram tomadas no âmbito do
IFRN, como reportado no documento que veicula a consulta - Resolução nº 22/2020 - CONSUP/IFRN; Portaria nº
547/2020-RE e Orientação Normativa nº 01/2020- PROEN, notadamente a suspensão de variadas atividades
administrativas e acadêmicas presenciais. Outras providências decerto ainda serão exigidas, o que modifica
constantemente o contexto em que o presente Parecer é emitido, no entanto, tomam-se como premissas fáticas as
seguintes:

Em 17/03/2020, o IFRN suspendeu suas atividades presenciais, resguardando o funcionamento dos
serviços essenciais, que seriam objeto de regulamentação posterior (Portaria nº 501/2020);
A norma acima determina medidas de prevenção, cautela e redução da transmissibilidade, remetendo a
regulamentação da atividade administrativa a variados normativos, que serão utilizados no presente
Parecer;
No atual contexto, existem situações em que se faz possível e recomendável a execução de atividades
acadêmicas de maneira remota, notadamente diante dos imperativos do princípio da continuidade do
serviço público;

 
15. Cabe assinalar, por oportuno, que as soluções administrativas - atos administrativos e decisões
administrativas, destinadas ao combate e prevenção da transmissibilidade do COVID-19 devem considerar os reais
obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu caso, nos termos do art. 22, do
Decreto-Lei nº 4.657/42. O dispositivo normativo deve ser interpretado, neste momento, da forma ampla para, no caso,
abranger as dificuldades do Estado Brasileiro no combate a pandemia, sem esquecer da premissa fundamental de
continuidade do serviço público, notadamente o serviços público de educação. Dito isto, a presente manifestação se
esforçará para trazer elementos mínimos para materializar a a continuidade do serviço público. Eis o conteúdo da norma
citada, in verbis:

 
Decreto-Lei nº 4.657/42
Art. 22.  Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos
direitos dos administrados.     (Regulamento)
§ 1º  Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto,
limitado ou condicionado a ação do agente.                    (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

 
16. Diante desse quadro, ainda que as decisões administrativa - ato administrativo, a serem adotadas se
baseiem nas regras de comportamento, avaliação e interpretação incorporadas à Lei de Introdução às Normas do Direito

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
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Brasileiro (LINDB), uma avaliação consequencialista fica totalmente comprometida pela concomitante ausência de
informações precisas seguida da velocidade com que elas se modificam. Exigências de que as decisões indiquem "de
modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas" (art. 21) tornam-se absolutamente inúteis, exigindo-se
mais, na verdade, a interpretação condicionada pelas "dificuldades reais do gestor" de que fala o art. 22 e a sensibilidade
dos órgãos de controle às "circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente" de
que fala o §1º, tudo já registrado de antemão nas linhas acima.
17. De acordo com Fernando Leal, o que as normas da LINDB trazem é uma demanda de reforço
argumentativo, mas que mantêm algumas incertezas por depender da confiabilidade das prognoses e do ranqueamento das
alternativas vislumbradas, o que se faz sobremaneira difícil no quadro supracitado, reforçando a necessidade por ele já
registrada no sentido de "que tomadores de decisão recorressem, sempre que possível, a dados ou juízos técnicos para
sustentar as suas prognoses" (Inclinações pragmáticas no direito administrativo: nova agenda, novos problemas: o caso
do PL 349/15. In: Transformações do direito administrativo: consequencialismo e estratégias regulatórias. FGV Direito
Rio, p. 25-30).

 
II.2 Do Microssistema de Combate a Transmissibilidade do COVID-19
 

18. Cabe destacar, por relevância, que o tema afeto a presente consulta se refere à medidas de combate a
transmissibilidade do COVID-19. Neste cenário, é pertinente demonstrar que os instrumentos normativos disponíveis
para a proteção e defesa da sociedade, em face ao estado de calamidade pública, se inserem no que se denomina
de microssistema normativo. Vale dizer, conjunto de normas - princípios e regras,  que permitem a adotação das medidas
necessárias a gestão do interesse público. 
19. Com efeito, reconhecer um microssistema jurídico exige a identificação de valores jurídicos comuns em
torno do mesmo assunto, como no caso o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação. A exegese inerente ao
microssistema é a interpretação que desenvolva integração entre os sistemas jurídicos. Neste sentido, Dr. Eduardo
Fortunato Bim[1]:

 
O fundamento do microssistema é a interpretação sistemática, mas não chegaria a ponto de ser
uma exegese radical, que levasse à hiperintegração, como se fosse uma só coisa. A
hiperintegração é um pecado hermenêutico bem descrito, no direito constitucional, por Michael
Dorf e Laurence Tribe. Ela consistiria naquela aproximação “da Constituição ignorando o não
menos importante fato de que o todo é composto de diferentes partes [...] partes que refletem
premissas diferentes e, com frequência, radicalmente incompatíveis”, o que resulta não na leitura
da Constituição vigente, mas em “uma constituição hiper-integrada com a qual sonharam”.

 
20. O pensamento sistemático compreende o sistema como encadeamento único e interno de elementos. No
entanto, o pensamento sistêmico vai para além do pensamento sistemático, isto porque nem sempre é possível conceber
um o tratamento uniforme e fechado para determinado tema. Neste sentido, Márcio Ladeira Ávila[2]:

 
"O pensamento sistemático no campo jurídico encontra sua máxima expressão na obra de Claus
Wilhelm Canaris. De acordo com sua doutrina, quando se “ordena sistematicamente” um
fenômeno jurídico, o que se está a fazer é, em regra, uma afirmação sobre o seu conteúdo
teleológico.Ensina ainda que apenas a ordenação sistemática permite entender a norma
questionada não apenas como fenômeno isolado, mas como parte de um todo. A ideia de
adequação e unidade do Direito demonstra, conforme Canaris, “uma extraordinária força
dinamizadora, desde que não se entenda, de modo resignado, o Direito como um conglomerado
casual de decisões singulares historicamente acumuladas”.
Enquanto o pensamento sistemático compreende o sistema como ordenação unitária e interna de
elementos, o pensamento sistêmico vai além e o concebe como a mesma ordenação unitária em
um contexto de relacionamento externo com o ambiente. De acordo com Niklas Luhmann, o
mundo apresenta ao homem uma multiplicidade de possíveis experiências e ações, em
contraposição ao seu limitado potencial em termos de percepção, assimilação da informação e
ação atual e consciente. Cada experiência concreta é dotada de um conteúdo evidente que remete
a outras possibilidades que são, simultaneamente, complexas e contingentes. A complexidade,
explica o autor, significa que existem mais possibilidades do que se vislumbra realizar. Por sua
vez, a contingência significa que as possibilidades apontadas para as demais experiências correm
o risco de serem diferentes das esperadas.
O sistema se constitui e se mantém através de suas operações peculiares e exclusivas. Ao tratar do
estilo de redução dos sistemas sociais, Luhmann afirma que o importante é que se consiga uma
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simplificação através de uma redução generalizante. Para tanto, o autor fornece o seguinte
exemplo: “Horário de visitas: domingos entre 11 e 12:30 horas”. Afirma que essa regra é estável
no tempo e aplicável de domingo a domingo sem necessitar certificações renovadas. Aduz ser
essa regra objetivamente tão abstrata que pode compatibilizar as expectativas de visitantes e
visitados com uma relativa amplitude de modos comportamentais"

 

21. Prossegue o autor[3]

 
"Nas palavras de Alexandre Santos de Aragão, o Direito se desdobra em ordenamentos parciais
próprios, com princípios e dinâmica específicos, sem que, contudo, se perca a coerência do
todo. De acordo com o autor, os pós-modernos constituem uma nova vertente do antigo
pluralismo jurídico, estando o Direito muito mais próximo de uma teia ou rede normativa, em
permanente comunicação interna entre os seus elementos e com dados externos da economia,
política, ciência, família, etc., do que da pirâmide kelseniana, de natureza hierárquica".

 
22. Em outras palavras, os ordenamentos parciais próprios - Lei nº 13.979/2020, Lei nº 9.394/1996, Decreto-
Lei 4.657/42,  Lei Complementar nº 173/20, Medida Provisória nº 934/2020 e demais normas editadas pelo Estado
Brasileiro - <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/quadro_portaria.htm>; aportam princípios e regras
específicas, sem, no entanto, perder a coerência da continuidade do serviço público e com a proteção do interesse
público. 
23. Com base no cenário supracitado, passa-se a enfrentar os questionamentos formulados, sendo certo que
mudanças futuras no contexto fático exigirão ajustes nas medidas adotadas pelo gestor.

 
II. 3 Situação Excepcional e as medidas correspondentes - COVID-19
 

24. Necessário ressaltar, neste momento, que o microssistema de combate a transmissibilidade ao COVID-19
está sendo elaborado dia-a-dia. A Lei nº 13.979/2020, primeiro instrumento normativo, assinala regras gerais para o
enfrentamento da emergência de saúde pública. Eis o conteúdo do art. 1º, in verbis:

 
Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019.
§ 1º  As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.
§ 2º  Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de
saúde pública de que trata esta Lei.
§ 3º  O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela
Organização Mundial de Saúde.
 

25. A mesma norma, no art. 2º, estabelece conceitos como:

isolamento - separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte,
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a
propagação do coronavírus; e
quarentena - restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas
que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias
suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do
coronavírus.

 
26. Referida lei é temporária e eficaz desde a sua publicação, devendo vigorar enquanto perdurar o estado de
emergência internacional pelo coronavírus (artigos 8º e 9º).
27. Diante de tais fatos, há que se considerar que o momento é de tratamento e aplicação de preceitos gerais
de cautela, adequação dos contratos e demais relações jurídicas sustentadas pela Administração com todos os
profissionais de modo a conformar a questão com avaliação constante dos cenários enfrentados antes, durante e depois da
alteração da normalidade.
28. Pois bem, na linha do asseverado, pode ser destacada a regra de conduta estabelecida de modo claro no
Decreto-Lei nº 4.657/42, reconfigurada como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nos seguintes artigos de
lei:

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/quadro_portaria.htm
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Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores
jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.  (Incluído
pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento)
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das
possíveis alternativas.  
Art. 21.  A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação
de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas
consequências jurídicas e administrativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de
2018)     (Regulamento)
Parágrafo único.  A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar
as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo
aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função
das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.  (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
Art. 22.  Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos
direitos dos administrados.(Regulamento)
§ 1º  Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto,
limitado ou condicionado a ação do agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

 
II. 4 Da Defesa de Dissertação, Trabalho de Conclusão de Curso, Relatório
 

29. É certo que alguns órgãos públicos e a maioria das empresas estão trabalhando em regime de home
office em virtude da atual conjuntura da Pandemia do COVID-19, bem como, em razão da decretação da situação de
emergência da saúde pública, Decreto Legislativo n. 6/2020 e a Lei n. 13.979/2020, que dispõem sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional.
30. Ressalta-se, ainda, a Instrução Normativa n. 19, de 12 de março de 2020, que estabeleceu orientações aos
órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de
proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
Referida Instrução Normativa,  em seu art. 6,º  prescreve a possibilidade de adoção de regime de jornadas alternadas ou
trabalho remoto para servidores e empregados públicos da Administração Pública Federal.
31. O IFRN, por sua vez, regulamentou a questão por meio da Portaria nº 501/2020 - RE/IFRN, autorizando a
adoção de medidas de contenção à transmissibilidade do coronavírus (COVID-19).
32. Esse, portanto, é o panorama em cima do qual regulamentou-se, tanto para o setor público quanto o setor
privado, a adoção do regime de teletrabalho. A importância de se apresentar esse quadro normativo é esclarecer que se
trata de um regime excepcional adotado em virtude da realidade na qual está inserido o Brasil, o que esclarece a situação
fática apresentada pelo Consulente.
33. Neste cenário cabe destacar a Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, do Ministério da Educação cujo
conteúdo autoriza, em caráter excepcional, a substituição de atividades acadêmicas presenciais por atividades letivas que
com recursos digitais. Em outras palavras, a Portaria nº 544/2020, do Ministério da Educação nada mais fez do que
concretizar as diretrizes constitucionais e efetivar o princípio da continuidade do serviço público.
34. A Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo II, art. 6º, caput, prevê dentre os direitos sociais o
direito à educação, litteris:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte,
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.             (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
90, de 2015)

 
35. Percebe-se que a Constituição da República, ao proclamar o direito à educação como um direito social,
optou por elevar aquele direito à condição de direito fundamental do homem, cuja garantia é dever máximo do Estado
Democrático de Direito.
36. Neste contexto, é que o art. 205 c/c o art. 206 da Lei Maior estabelece que a educação, direito de todos, é
um dever do Estado, o qual deverá ser efetivado mediante a observância de uma série de princípios, dentre os quais, o da
garantia de padrão de qualidade.
37. Tal concepção, ressalte-se, importa em posicionar a educação na categoria de serviço público essencial.
Nesta perspectiva, a manutenção da estrutura dos serviços de educação pela via não-presencial não é somente uma

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
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possibilidade como um dever jurídico das Instituições Federais de Ensino.
38. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, assegura a viabilidade jurídica de
adotação de medidas administrativas necessárias a continuidade, não-presencial, das atividades acadêmicas. A
autodeterminação, deferida constitucionalmente para as Instituições Federais de Ensino - Universidades e Institutos
Federais, foi exatamente imaginada para garantir a prestação do serviços público contínuo e executar o dever republicano
de prestação o serviço público de educação.
39. Extremamente oportuno referir que a Lei de Diretrizes e Base da Educação - Lei nº 9.394/96, assinala
permissivo legal para adoção de ensino a distância em situação emergenciais, conforme redação do §4º, do art. 32. Não
desconheço que o dispositivo em referência encontra-se na Seção III da referida norma. É necessário reconhecer, contudo,
que a premissa contida no texto normativo assinala a necessidade de adoção de medidas adequadas para situações
emergenciais. O texto normativo assinala a possibilidade de ensino a distância em diversos dispositivos - art. 35-A, §8º;
art. 35-A, §11; Art. 47, §3º; Art. 62, §2º; Art. 62, §3º; art. 80; art. 87, §3º, nada mais natural que se utilize o permissivo
constitucional em conjunto com o legal para implementar medidas de educação à distâncias. Eis o conteúdo das normas
citadas, in verbis:

 
Art. 32. § 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.
Art. 35-A § 8º  Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa
serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e
escritas, seminários, projetos e atividades on-line, de tal forma que ao final do ensino médio o
educando demonstre:            (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)
Art. 35-A. § 11.  Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os
sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de
educação a distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de
comprovação:      (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)  
VI - cursos realizados por meio de educação a distância ou educação presencial mediada por
tecnologias.      (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 
Art. 47. § 3º É obrigatória a freqüência de alunos e professores, salvo nos programas de educação
a distância.
Art. 62.§ 2º  A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão
utilizar recursos e tecnologias de educação a distância.         (Incluído pela Lei nº 12.056, de
2009).
§ 3º  A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial,
subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação a distância.          (Incluído
pela Lei nº 12.056, de 2009).
 
Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a
distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.      
     (Regulamento)            (Regulamento)
§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por
instituições especificamente credenciadas pela União.
§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma
relativos a cursos de educação a distância.
§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e a
autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver
cooperação e integração entre os diferentes sistemas.        (Regulamento)
§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:
I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e
imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização,
concessão ou permissão do poder público;              (Redação dada pela Lei nº 12.603, de 2012)
II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;
III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de canais
comerciais.
Art. 87. §3º,
II - prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados;
III - realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também,
para isto, os recursos da educação a distância;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9057.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3860.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12603.htm#art1
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40. Sendo esse o contexto, aponto a viabilidade jurídica da realização de atividades acadêmicas de maneira
não presencial - remota, online ou à distância. Em outras palavras, existe viabilidade jurídica para adoção de Colação de
Grau, Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso e Relatório de Prática Profissional e Defesa de Dissertação ou Tese de
forma não presencial - virtual ou remota.
41. Assim, a Resolução nº 22/2020 - CONSUP/IFRN; a Portaria nº 547/2020-RE e a Orientação Normativa
nº 01/2020- PROEN, devem ser alteradas para viabilizar a realização das atividades de forma não presencial.
42. Em que pese a consulta se direcionar as atividades de Colação de Grau, Defesa de Trabalho de Conclusão
de Curso, Relatório de Prática Profissional e Defesa de Dissertação ou Tese, o conteúdo da presente manifistação também
poderá ser utilizadas para a adoção das aulas de forma não-presencial.

 
III - CONCLUSÃO 
 

43. Em face do exposto,  Procuradoria Federal junto ao IFRN (Advocacia-Geral da União) opina:
 
(i) viabilidade jurídica da realização de atividades acadêmicas de maneira não presencial - remota,
online ou à distância. Em outras palavras, existe viabilidade jurídica para adoção de Colação de
Grau, Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso e Relatório de Prática Profissional e Defesa de
Dissertação ou Tese de forma não presencial - virtual ou remota;
(ii) alteração da Resolução nº 22/2020 - CONSUP/IFRN; da Portaria nº 547/2020-RE e da
Orientação Normativa nº 01/2020- PROEN, para viabilizar a realização das atividades de forma
não presencial.

 
Ao consulente, para conhecimento e providências que entender cabíveis.
 
Natal, 20 de julho de 2020.
 
 

THIAGO MURILO NÓBREGA GALVÃO
PROCURADOR FEDERAL

PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO IFRN
 

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23421002270202051 e da chave de acesso 83e70ca2

Notas

1. ^ BIM, Eduardo Fortunato. O microssistema de licitação ou contratação pública sustentável. Fórum de
Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 13, n. 149, maio 2014.Disponível em:
<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=118651>. Acesso em: 13 ago. 2018
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<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=232442>. Acesso em: 13 ago. 2018
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Fórum de Direito Tributário – RFDT, Belo Horizonte, ano 13, n. 74, mar./abr. 2015.Disponível em:
<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=232442>. Acesso em: 13 ago. 2018.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO MURILO NOBREGA GALVAO, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 463475038 no endereço
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