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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL - PAUTAS DE REIVINDICAÇÕES 

DISCENTES DOS(AS) ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - 

CÂMPUS PORTO ALEGRE (IFRS-PoA) 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às dezessete horas e 

quarenta e cinco minutos aconteceu a Assembleia Geral dos(as) Estudantes do IFRS-

PoA. A Assembleia tinha pauta única, que era a seguinte: Pautas de Reivindicação 

Discente. O estudante Queops Damasceno abriu a Assembleia fazendo um relato do 

trabalho do GT Reivindicações. Relatou que houve 03 (três) reuniões e leu a pauta até 

então construída pelo referido GT. Em seguida, a estudante Sara Stumpf Mitchell 

declarou abertas as falas e se propôs a inscrever quem quisesse usar da palavra. Falaram 

então os estudantes Luís Cesar Corrêa, Cláudio André Neves, Ghiano Carlo Raymundo, 

Diego Krecko Lima, Jordão Alberto, Gustavo Ribeiro, Adroaldo Dias da Silva, Newton 

A. Fernandes, Carine Santos Correa, Kataliny Mercedes Azzolini, Yuri Machado, 

Queops Damasceno, Maister da Silva. Alguns alunos se reinscreveram e falaram várias 

vezes. Nas intervenções, foi debatido o trabalho do GT e adicionadas algumas novas 

pautas para serem incluídas à primeira pauta apresentada. Depois das falas, o estudante 

Adroaldo Dias tentou sistematizar melhor as pautas construídas pelo GT e apresentada à 

Assembleia, elegendo pautas prioritárias, pautas secundárias e retirando algumas que já 

se consideravam pautas atendidas. Após sistematizar as primeiras três propostas em 

grande espaço de tempo, identificou-se a inviabilidade de continuar a sistematizar 

daquela forma, devido ao avançar da hora. Às vinte horas e quarenta minutos então se 

colocou em votação se continuaria a sistematizar daquela forma ou se aprovaria a 

apresentação de todas as pautas apresentadas pelos estudantes, melhorando apenas a 

redação das pautas. Foi aprovada por maioria de votos a segunda proposta.  Aprovaram-

se então as pautas construídas pelo GT Reivindicações e as pautas apresentadas 

pelos(as) estudantes nesta Assembleia, melhorando-se apenas a redação. Seguem as 

propostas aprovadas e melhoradas:  

1 - Pagamento dos Benefícios Discentes: em caso de atraso, deve haver uma 

comunicação prévia com esclarecimentos e nova data de pagamento. Deve ser garantido 

o diálogo entre as partes envolvidas; 

2 - Garantia de salas de aula para os cursos que ainda estão na sede da Ramiro Barcelos; 

3 – Divulgação Documental do Convênio IFRS/UFRGS;  
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4 - Acrescentar no convênio IFRS/UFRGS o direito à refeição por R$ 0,50 para quem 

tem direito à bolsa auxilio; 

5 - Colocar no convênio IFRS/UFRGS uma cláusula que este só pode ser desfeito 

quando o IFRS-PoA dispuser de restaurante próprio para os alunos do mesmo e estiver 

em funcionamento; 

6 – Acesso livre ao projeto de Restaurante Universitário próprio e garantia de 

participação dos alunos nas discussões do projeto; 

7 - Solicitar espaço à direção do IFRS-PoA para que o “DCE”, uma vez constituído, 

disponibilize serviço de xerox dentro do campus; 

8 - Instalações elétricas (tomadas) nas salas de aula para uso dos(as) estudantes; 

9 - Instalação wi-fi em todo prédio, com sinal liberado para os(as) estudantes; 

10 - Semana acadêmica de cada curso; 

11 - Criar uma alternativa pra facilitar o acesso à biblioteca (proposta de abrir o portão 

externo que dá acesso direto à mesma); 

12 - Ampliação do acervo da biblioteca; 

13 - Solicitar um espaço para a vivência dos(as) alunos(as), proposta de ser pátio 

inferior (caminho para a biblioteca), para pôr mesas de ping-pong e/ou sinuca, 

garantidas pelo “DCE”; 

14 – Igualdade de direitos entre estudantes e servidores com relação ao estacionamento. 

Não às taxas. Garantia de acesso eventual do estacionamento aos estudantes da Ramiro; 

15 - Acesso aos periódicos da Capes; 

16 - Aplicação de programas de monitoria ao estudante da graduação, que tem a 

finalidade de reduzir a desistência e reprovações; 

17 - Melhorias de mobilidade prioritariamente para os(as) portadores(as) de deficiência; 

18 - Mais sinalizações de riscos, rotas de fugas, treinamento de brigadadistas efetivos e 

extintores apropriados no Câmpus; 

19 - Segurança patrimonial e Social com cadastramento de todos os usuários e 

funcionários, e monitoramento; 

20 - Organização, otimização e sinalização de salas e outros espaços no que diz respeito 

a distribuição organizada sem prejuízos aos usuários, implantação de mapas de cada 

andar na saída dos elevadores; 

21 - Agilização no processo de ativação da academia do IFRS-PoA em período integral; 

22 - Bicicletário no estacionamento; 
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23 - Rádio do IFRS, com implementação de caixas de som (a ser dirigida pelo “DCE”); 

24 - Divulgação das Assembleias por meio de visitas nas salas de aula segunda-feira à 

tarde pela Comissão de Comunicação / GT Pautas Discentes; 

25 - Chuveiros e vestiários para a academia; 

26 - Setor de saúde para providenciar o exame médico exigido pela academia do IFRS-

PoA e atender a eventuais incidentes relacionados à saúde dos alunos; 

27 - Definir e ampliar horários e espaços destinados às atividades da academia;  

28 - Fiscalização do acervo completo de bibliografia obrigatória da ementa de cada 

disciplina por ocasião da visita do MEC no IFRS-PoA. 

Ficou ainda aprovado um ABAIXO-ASSINADO, a ser redigido pelo estudante Queops 

Damasceno, com as pautas aprovadas pela Assembleia, para ser passado de sala em sala, 

e assinado pelo maior número de estudantes possíveis, afim de que seja entregue a atual 

direção e aos candidatos a diretores com as assinaturas. Ficou aprovado que os 

participantes da Assembleia vão marcar a entrega dessas pautas para a atual direção e 

propor que seja uma entrega aberta de preferência no auditório. Também ficou aprovado 

de fazer a passagem em sala com o Abaixo- Assinado quinta-feira próxima, o dia todo. 


