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ATA Nº 02/2012 

 

 

Aos nove (09) dias do mês de março (03) de dois mil e doze (2012), às dezessete (17) horas, 1 

na Sala de Reuniões do nono (9º) andar do prédio sede do Câmpus Porto Alegre do Instituto 2 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – sito na Rua Coronel 3 

Vicente, nº 281, no Centro desta capital –, foi realizada a primeira reunião extraordinária do 4 

Conselho Temporário deste Câmpus no período letivo 2012/01, cuja pauta compreendia, 5 

conforme convocação expedida pelo Presidente deste Conselho, a posse dos representantes 6 

suplentes Lucas Gonçalves Abad e Sabrina Letícia Couto da Silva como Conselheiros TAE e 7 

Docente, respectivamente, e a apresentação dos Editais de concurso público docente e técnico-8 

administrativo do IFRS. O Conselheiro Alessandro Vieira Anchieta solicita que se inclua na 9 

pauta seu pedido de afastamento deste Conselho, e a Conselheira Adriana Ramos propõe a 10 

rediscussão sobre os horários das reuniões do Conselho, por conta da posse dos Conselheiros 11 

Suplentes. Os conselheiros aceitam a proposição de pauta. EXPEDIENTES: I. Afastamento 12 

do Conselheiro Alessandro Vieira Anchieta. O Conselheiro Alessandro pede afastamento do 13 

Conselho Temporário de Campus por não possuir mais disponibilidade de tempo para a 14 

participação nas reuniões. O Conselho manifestou-se favoravelmente ao pedido de 15 

afastamento e a Conselheira Lélien Fritsch ressalta que se faz necessária abertura de um novo 16 

edital para eleição de Conselheiro Discente, por conta da inexistência de membros suplentes 17 

representantes deste segmento. II. Posse dos novos representantes TAE e Docente. O 18 

Presidente do Conselho deu posse aos representantes suplentes Lucas Gonçalves Abad e 19 

Sabrina Letícia Couto da Silva como Conselheiros TAE e Docente, respectivamente. III. 20 

Horário das reuniões do Conselho. Considerando a disponibilidade de horário de todos os 21 

Conselheiros titulares, foi definido que as reuniões do Conselho passam a ocorrer na última 22 

quarta feira de cada mês, tendo seu início às dezesseis horas. IV. Apresentação dos Editais 23 

de concurso público docente e técnico-administrativo do IFRS. Antes de iniciar a 24 

apresentação dos Editais, o Presidente do Conselho explica que estes não foram enviados por 25 

email aos Conselheiros a fim de evitar algum possível extravio, e solicita que, se algum 26 

Conselheiro presente fosse realizar o concurso ou tivesse familiares nesta situação, que se 27 

retirasse da reunião. Não havendo a saída de nenhum Conselheiro neste momento, o 28 

Presidente deu início à leitura dos editais, sobre os quais o Conselho fez as seguintes 29 
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considerações: 1) revisar os artigos 9.13 a 9.20; 2) no artigo 11.1.2.2, acrescentar “sob pena de 30 

não ter o resultado homologado” e substituir “seis meses antes do término do prazo de 31 

conclusão do estágio probatório” por “trinta meses depois da posse”, a fim de evitar uma 32 

possível associação deste Edital com a legislação referente a Estágio Probatório; 3) no artigo 33 

12.7, substituir “subjetiva” por “dissertativa”; 4) no artigo 13.7, retirar o texto que se refere a 34 

“vestimenta apropriada”; 5) no artigo que se refere à necessidade do candidato realizar 35 

formação pedagógica equivalente a uma licenciatura, explicitar que esta deve ser realizada em 36 

concomitância ao exercício da docência, a fim de evitar que o candidato, depois da posse, se 37 

negue a ministrar aulas sob o argumento de que não possui ainda a formação pedagógica 38 

exigida por lei; 6) no artigo 13, propor que o sorteio do ponto da prova didática seja realizado 39 

à semelhança dos editais de concurso realizados anteriormente no Campus Porto Alegre. A 40 

sugestão é que o número de temas seja estipulado de acordo com o número de candidatos 41 

aprovados para a Prova Didática (por exemplo, doze temas se forem aprovados dez 42 

candidatos), e o sorteio do ponto de cada candidato será realizado por hora, de modo que cada 43 

candidato tenha vinte e quatro horas para preparar sua aula; verificar em todo o Edital onde 44 

consta a palavra “Disciplina” e substituí-la pelo termo usado no quadro de cargos; 7) no artigo 45 

14, esclarecer que o certificado apresentado como requisito mínimo para inscrição do edital 46 

não poderá pontuar, e substituir “projeto final de curso” por “projeto final de graduação”; 8) 47 

revisar todo o edital no que se refere aos portadores de necessidades específicas, alterando as 48 

expressões “deficiente” (artigo 15.5), “especiais” (artigo 15.5.1), “deficiência” (artigo 19.1); 49 

9) retirar o artigo 19.5; no artigo 20.4.3, acrescentar “conforme regime de trabalho”; 10) no 50 

artigo 21.3.1, esclarecer que se refere à primeira fase (prova escrita); 11) o artigo 21.13 51 

apresenta informações repetidas a artigos anteriores. Não havendo outros assuntos gerais a 52 

discutir, o presidente encerra a sessão agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a 53 

constar, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos 54 

presentes. Porto Alegre, nove de março de dois mil e doze. 55 
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