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COMISSÃO Portaria Nº 624/2013 

 

Aos quinze (15) dias do mês de maio de dois mil e treze (2013), às dez (10) horas, na Sala 1 

de Reuniões do nono andar do prédio sede do Câmpus Porto Alegre do Instituto Federal de 2 

Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – sito na Rua Coronel Vicente, nº 281, 3 

no Centro desta capital, foi realizada a primeira reunião ordinária da Comissão instituída pela 4 

portaria nº624 de 24 de Abril de 2013, composta pelos servidores André Rosa Martins, 5 

Milene Gehling Liska e Julio Xandro Heck. Além da comissão estiveram presentes também o 6 

Diretor Geral do Câmpus, Prof. Paulo Roberto Sangoi e o Prof. Sérgio Werner Viana, Diretor 7 

de Projeto e Obras do IFRS.  Prof. Julio abre a reunião colocando como primeiro item de 8 

pauta a participação do Prof. Sergio nas próximas reuniões desta comissão, em virtude da 9 

natureza da atividade que o mesmo ocupa hoje na reitoria. Depois falou sobre as funções da 10 

comissão e ressaltou que, entre uma delas esteja o relato constante das ações para a 11 

reitora. Dando continuidade, indagou o Prof. André sobre a questão do clima organizacional 12 

no prédio da Ramiro, uma das preocupações desta relação  entre as instituições. Prof. André 13 

que vivencia a situação in loco, disse perceber uma melhora no clima organizacional, 14 

comentou que a UFRGS já está usando alguns dos laboratórios compartilhados e coloca que 15 

a questão principal está sobre a obra que está sendo feita perto da biblioteca causando 16 

transtornos operacionais. A obra está para findar e aí o problema se resolve, na análise do 17 

professor. Sugere ao grupo, que o servidor Filipe da biblioteca faça um levantamento para 18 

verificar se algum item foi furtado em virtude da passagem constante dos servidores da obra 19 

por dentro deste espaço. Ainda na discussão sobre o clima organizacional, Prof.Julio disse 20 

estar sabendo sobre um episódio particular de mal atendimento com aluna do Curso de 21 

Secretariado porém Prof. Sangoi expôs que já é chegado o momento de não focar as ações 22 

em pequenas situações ou desavenças, evitando a geração de maiores problemas. Prof. 23 

Julio coloca uma questão que a Profa Claudia pediu sobre a ocupação da UFRGS nos 24 

espaços de compartilhamento. Prof. Andre disse que do combinado de compartilhamento 25 
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todos os espaços já estão sendo ocupados e que pode pedir para o servidor Rafael fazer o 26 

levantamento. Dos laboratórios todos estão sendo usados, das salas de aula o mesmo 27 

afirmou que ainda não estão sendo usadas, há salas de aula e administrativas vazias, sem 28 

uso. Prof. Julio sugere um levantamento do que está sendo usado, tanto do compartilhado 29 

como do não compartilhado. Prof. Sangoi sugere que seja feito um levantamento dos 30 

ambientes de laboratórios que foram transformados em espaços administrativos. Prof. Julio 31 

diz ser importante este levantamento pois para uma próxima conversa estes dados servirão 32 

para negociação. Entra-se então na discussão sobre a questão da nova sede: Prof. Julio 33 

recorda a última ata de que ficou acordado que os servidores e alunos concordavam com a 34 

realocação nas novas instalações de nova sede na Rua Montenegro. Lê então o memorando 35 

da Coordenação da Área Acadêmica de Ciências Exatas, Química e Tecnologia de 36 

Alimentos e este pede que o terceiro andar do prédio da sede centro seja mantido para o 37 

colegiado de panificação e confeitaria. Prof. André justifica esta solicitação pois acredita que 38 

deve ser feito um estudo se o espaço da sede a Rua Montenegro comporta todos os cursos 39 

da Ramiro e que do contrário, o terceiro andar poderia ficar para a área. Prof. Julio entende e 40 

concorda com o pleito pois acredita que seria melhor alocar no centro o curso de 41 

panificação. Prof. Sangoi concorda que todos os cursos deveriam estar no prédio centro. 42 

Coloca que, se houver uma decisão de se estudar a alocação de todos os cursos no prédio 43 

principal do centro, seria melhor. Prof. Julio coloca que se têm urgência em decidir para que 44 

a arquiteta possa trabalhar no projeto, para que o Prof. Sergio possa proceder os 45 

encaminhamentos de orçamento e construção. Prof. Sergio apresenta sobre a parte técnica. 46 

A arquiteta Milene apresenta o projeto de reforma do prédio ex-Mesbla, apresentando a 47 

panificação do terceiro andar e coloca a situação atual e revela o prazo de até 31 de maio de 48 

2013 para encaminhar à licitação. Apresentou o fluxo dos encaminhamentos burocráticos 49 

para isso. Conclui que não se teriam problemas para aprovação, e, em sendo aprovado, 50 

parte-se para o projeto arquitetônico. Todos estes trâmites dando certo, estima-se cerca de 6 51 

meses para lançar-se o edital do prédio da Montenegro. Prof. Sangoi pede a palavra para 52 

fazer registro de que durante todo este processo estimando, priorizar-se-ia os laboratórios da 53 

panificação e RU. Prof. Sergio coloca que a partir do momento em que se tenha certeza da 54 
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mudanças de alguns cursos, já se pode negociar com a UFRGS a saída de alguns cursos. 55 

Prof. Sergio expôs a problemática de algumas empresas que já atuaram em alguns projetos 56 

e diz que a reitoria não tem pernas para elaborarem por conta os projetos. A questão da 57 

fiscalização de obras é importante e neste sentido o Câmpus Porto Alegre possui vantagem 58 

por ter no corpo de servidores arquitetos que podem fazer isso além de dialogar com a parte 59 

interessada para melhor elaboração do projeto. Prof. Julio apresentou diagnostico 60 

apresentados ao MEC sobre a priorização dos investimentos de capital: Caxias, Restinga e 61 

Porto Alegre. Expõe o fato que se precisa fechar a decisão de onde se alocaria o Curso de 62 

Panificação. Prof. André faz a argumentação dizendo que a discussão feita pelo Núcleo 63 

Docente estruturante analisa que se pode estudar a construção na sede Montenegro para 64 

garantir todas as estruturas hoje na Ramiro e diz que fica muito apertado para comportar 65 

tudo, e analisa que ficaria muito “apertado” mesmo com o compartilhamento dos 66 

laboratórios. Começou-se a debater então das possibilidades de ir para terceiro andar na 67 

sede na Coronel Vicente. A maioria do grupo acredita que o melhor seria ficar no terceiro 68 

andar da sede no centro. Diz que a confirmação será decidida pelo grupo na reunião de 69 

amanhã e pede o prazo para decisão final até amanhã, pois acredita que tenha que ser 70 

deliberado pelo colegiado. Prof. Julio e Milene reforçam que a decisão precisa ser dada sem 71 

volta. Prof. André se compromete a encaminhar no dia de amanhã via memorando uma 72 

decisão do colegiado do curso sobre a definição o prédio do centro ou na construção da 73 

sede Montenegro. Prof. Sergio aborda a preocupação em relação a recursos no MEC e a 74 

forma como estes serão buscados, por isso é importante a decisão para que seja trabalhado 75 

isto. Prof. Andre questionou sobre o método construtivo. Prof Sangoi disse que já se solicitou 76 

orçamento para que seja analisado qual melhor alternativa dentro do orçamento existente. A 77 

escolha se dará do ponto de vista orçamentário. Nada mais havendo a constar, eu, Marina 78 

Wöhlke Cyrillo, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será 79 

assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre, quinze de maio de dois mil e treze. 80 

Marina Wöhlke Cyrillo ________________________________________________________ 81 

Paulo Roberto Sangoi ________________________________________________________ 82 
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André Rosa Martins __________________________________________________________ 84 
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Júlio Xandro Heck _________________________________________________________ 86 
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Milene Linska ________________________________________________________ 88 
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Sergio Werner Viana ______________________________________________________ 90 


