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REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CÂMPUS 

GESTÃO 2014-2016 

ATA Nº 11/2014 

 

Aos vinte e sete (27) dias do mês de agosto de dois mil e quatorze (2014), às quatorze 1 

(14) horas, na Sala de Convenções do nono andar do prédio sede do Câmpus Porto 2 

Alegre do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – 3 

sito na Rua Coronel Vicente, nº 281, no Centro desta capital, foi realizada a sexta 4 

reunião ordinária do Conselho deste Câmpus do ano de 2014, cuja pauta 5 

compreendeu, conforme convocação 11/2014 expedida pelo Presidente deste 6 

Conselho: 1. Aprovação da Ata 10/2014; 2. Apreciação e aprovação do 7 

Regulamento de Atividades Complementares dos Cursos Superiores do IFRS – 8 

Campus Porto Alegre; 3. Apreciação e aprovação do regulamento do Núcleo 9 

Docente Estruturante dos Cursos Técnicos; 4. Escolha dos membros das 10 

comissões do Conselho de Campus; 5. Designação de Comissão Eleitoral para 11 

eleição dos conselheiros externos; 6. Calendário das reuniões do Conselho de 12 

Campus; 7. Edital do auxílio do PROEJA 2014/2; 8. Proposta de resolução que 13 

regulamenta a alocação de encargos didáticos nas disciplinas compartilhadas no 14 

âmbito do Campus Porto Alegre; 9. Proposta de resolução dispondo sobre a 15 

dispensa de Estágios Obrigatórios dos cursos técnicos e de graduação e a 16 

redução de carga horária dos Estágios Supervisionados dos Cursos de 17 

Licenciatura; 10. Apreciação da prorrogação do afastamento para estudos da 18 

professora Aline Nichele; 11. Apreciação da prorrogação do afastamento para 19 

estudos da professora Renata Severo; 12. Assuntos gerais. Iniciou-se a reunião em 20 

primeira chamada às 14h10min com a presença do presidente em exercício, Cláudio 21 

Vinicius Silva Farias, da secretária, dos conselheiros Tales Schmitt Samuel, Thaís 22 
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Helfensteller Rosa, Avellar de Albuquerque, Douglas Neves Ricalde, Rafael Dutra 23 

Soares, Henrique Leonardi de Oliveira, Fabiana Grala Centeno, Marcelo Augusto Rauh 24 

Schmitt, Sergio Alexandre Korndörfer, Ricardo Athaíde Mitidieri, Celson Roberto Canto 25 

Silva, André Rosa Martins. Inicia-se a reunião com o presidente em exercício 26 

agradecendo a presença dos membros da nova legislatura e apresentando a pauta. O 27 

Presidente apresentou o período do expediente. O conselheiro André se manifestou 28 

sobre as dificuldades do curso técnico em panificação e confeitaria na compra de 29 

insumos. Disse que a compra está sendo feita via cartão corporativo pela servidora 30 

Fernanda, que é nutricionista, referindo que não existe na descrição do cargo dela a 31 

previsão de realizar esse serviço de compras, o que poderia caracterizar desvio de 32 

função. Disse que a colega Fernanda, juntamente com o coordenador do curso, 33 

professor Odoaldo, tiveram uma reunião com o Diretor de Administração e 34 

Planejamento, Ademir Gauterio Troina Junior, informando-lhe que devolverá o cartão 35 

corporativo. Solicitou que a direção designe alguém do setor de administração e 36 

planejamento para acompanhar a Fernanda na realização das compras. Sugeriu que 37 

seja possibilitado que um colega do DAP viaje ao Campus Continente do IFSC para 38 

verificar como aquele campus consegue realizar as compras via licitação, conforme 39 

prevê a lei. O conselheiro Marcelo advertiu acerca do erro no e-mail da conselheira 40 

Paula. O conselheiro Henrique solicitou a retirada de pauta do item 8, pois o 41 

encaminhamento dado pelo parecer da CEPE (da legislatura anterior), o qual foi 42 

aprovado em plenário, foi o de convocar uma reunião extraordinária com pauta 43 

exclusiva para discutir o Compartilhamento de Disciplinas. O presidente respondeu que 44 

a direção tem essa intenção e que pode ser colocado em votação. Os conselheiros 45 

André, Henrique, Sergio e Marcelo se manifestaram. Seguiu-se a discussão acerca do 46 

tema. A servidora Andréa Zucoloto fez um histórico sobre a criação da minuta de 47 

compartilhamento, relatando que foi feito um estudo, que isso foi discutido nos 48 

colegiados. Encaminhamento: retirada do item 8 da pauta e agendamento de reunião 49 
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extraordinária para o dia 10 de setembro às 14h. Colocado em votação. Aprovado por 50 

unanimidade. O Presidente esclarece a razão pela qual as compras do curso de 51 

panificação e confeitaria são feitas por cartão corporativo e não por licitação, afirmando 52 

que o fato da Fernanda dizer que não é sua atribuição fazer compras, isso não é 53 

verdadeiro, pois um dos itens da descrição do cargo dela é "dar apoio às atividades de 54 

ensino, pesquisa e extensão", então o presidente entende que é sim sua tarefa. Afirmou 55 

que assumiu o técnico em laboratório do curso e em outras instituições é o professor 56 

quem faz as compras, pois isso é necessário para as aulas. Destacou que se a 57 

servidora não quer fazer esse serviço, pode ser feito pelo novo técnico em laboratório. 58 

O conselheiro André refere que a questão não é o servidor que faz as compras, o 59 

problema é que as compras estão sendo feitas sem licitação. Reitera o pedido para que 60 

se visite o IFSC. Solicita que a CIS avalie a compatibilidade entre a descrição do cargo 61 

da nutricionista com as compras. A conselheira Juliana esclarece a forma como são 62 

feitas as compras na biotecnologia. O conselheiro Celson se manifesta. O conselheiro 63 

Rafael refere que o cartão não é para todas as compras, que tem que fazer uma 64 

previsão. Seguiu-se a discussão sobre o uso do cartão corporativo. O conselheiro 65 

Sergio se manifesta. O Presidente esclarece que a coordenação do curso tem que fazer 66 

os expedientes e pedidos da forma correta. O conselheiro Marcelo solicita a inversão de 67 

pauta, para colocar como primeiro item de pauta o item 4, para ser discutido em 68 

primeiro lugar, após a ata. Passando para a pauta. 1. Aprovação da Ata nº 10/2014. 69 

Encaminhamento: aprovação da Ata nº 10/2014. Colocado em votação: aprovado por 70 

maioria, com abstenção do conselheiro Douglas e do conselheiro Renato. 2. 71 

Escolha dos membros das comissões do Conselho de Campus. As comissões 72 

ficaram assim compostas por enquanto: Comissão de Legislação e Normas: 73 

conselheiros André, Douglas, Marcelo, Tales e Henrique; Comissão de Ensino, 74 

Pesquisa e Extensão: conselheiros Ricardo, Renato, Fabiana, Adriano e Lucio; 75 

Comissão de Assuntos Administrativos, Orçamento e Finanças: conselheiros Celson, 76 
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Rafael e Juliana; Comissão de Assuntos Acadêmicos e Integração Comunitária: 77 

conselheiros Sergio e Thaís. Ficou estabelecido que os conselheiros ausentes a esta 78 

reunião se manifestarão por e-mail indicando qual a comissão que pretendem compor. 79 

Encaminhamento: aprovação da nova constituição das comissões. Colocada em 80 

votação. Aprovada por unanimidade. 3. Apreciação e aprovação do Regulamento 81 

de Atividades Complementares dos Cursos Superiores do IFRS – Campus Porto 82 

Alegre. O presidente apresenta o ponto de pauta, fazendo a leitura do memorando. 83 

Aberta a discussão, o conselheiro André refere que não foi passado por nenhuma 84 

comissão permanente. O presidente esclarece que o ideal seria encaminhar para as 85 

comissões respectivas, CLN e CEPE. O conselheiro Marcelo sugere que seja analisada 86 

a pertinência de constarem os anexos de tabela de atividades complementares nos 87 

documentos. Encaminhamento: encaminhamento da minuta da resolução para a CEPE 88 

e CLN. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 4. Apreciação e 89 

aprovação do regulamento do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos Técnicos. 90 

O presidente se manifesta, dizendo que este item já esteve em pauta, mas não foi 91 

votado. O caminho a ser seguido é passar pelas comissões. Encaminhamento: 92 

encaminhamento do assunto para parecer da CEPE e CLN. Colocado em votação. 93 

Aprovado por unanimidade. 5. Designação de Comissão Eleitoral para eleição dos 94 

conselheiros externos. O presidente explica que deve ser feita eleição para preencher 95 

as duas vagas de conselheiros externos para o CONCAMP, para isso é necessária uma 96 

comissão eleitoral para propor o processo de escolha. O conselheiro Marcelo refere que 97 

seria interessante a participação de alguém que tenha participado da eleição anterior. O 98 

presidente esclarece que a comissão pode pedir auxílio a terceiros para auxiliá-la. A 99 

conselheira Fabiana se oferece para compor a comissão. O conselheiro Douglas refere 100 

que na eleição anterior a posse foi no dia 03 de outubro de 2012. Os conselheiros 101 

comentam o assunto. O conselheiro André sugere que a mesma comissão eleitoral faça 102 

a eleição da CISSPA, conforme art. 38 do RI do Campus. O presidente sugere a criação 103 
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de um item de pauta para a próxima reunião. O conselheiro Tales questiona se poderia 104 

haver substituição do membro discente no decorrer no processo eleitoral. O presidente 105 

afirma que é possível e explica que o papel principal é elaborar a norma da eleição, não 106 

exige que os conselheiros se dediquem muito a isso. A comissão ficou assim 107 

constituída: representante dos técnicos conselheira Fabiana, representante docente 108 

conselheiro Sérgio e representante discente conselheiro Tales. O conselheiro Marcelo 109 

refere que uma eleição não tem nada a ver uma com a outra, que não deve ser 110 

acometida à comissão dos externos essa constituição, que entende que compete à 111 

direção a formação da CISSPA, mas não é o CONCAMP que tem que resolver isso. O 112 

conselheiro Tales refere que é uma liberalidade criar a CISSPA e que ela deveria vir da 113 

Reitoria. O conselheiro André afirma que existe o Regimento Interno do Campus, 114 

aprovado pelo Conselho Superior, onde consta a obrigatoriedade de cada campus criar 115 

a comissão. Refere que nos cabe iniciar o processo e sugere que na reunião 116 

extraordinária do dia 10/09 se faça esse encaminhamento e que tanto a direção quanto 117 

os conselheiros podem trazer nomes. Encaminhamento: aprovação da comissão 118 

eleitoral composta pelos conselheiros e que para a próxima reunião extraordinária se 119 

inclua o ponto de pauta da criação da CISSPA. Colocado em votação. Aprovado por 120 

unanimidade. 6. Calendário das reuniões do Conselho de Campus. O presidente 121 

esclareceu que o CONCAMP já marcou reuniões até o final do ano, sempre na última 122 

quarta-feira do mês e que a última reunião será no dia 10 de dezembro, pois o 123 

calendário acadêmico se encerra dia 18, salvo engano. Coloca em discussão se podem 124 

ser mantidas estas datas. Encaminhamento: manutenção do calendário de reuniões até 125 

o final do ano. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 7. Edital do 126 

auxílio do PROEJA 2014/2. O conselheiro André solicita que na medida do possível na 127 

próxima vez se passem os editais pelas comissões. O conselheiro Douglas sugere a 128 

alteração do item 5.7 para suprimir a expressão "com conceito E" e item 3.2.2 corrigindo 129 

o item mencionado para 5.7. Encaminhamento: aprovação do edital. Colocado em 130 
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votação. Aprovado por unanimidade com as alterações do conselheiro Douglas e 131 

conselheiro Marcelo. 7. Proposta de resolução dispondo sobre a dispensa de 132 

Estágios Obrigatórios dos cursos técnicos e de graduação e a redução de carga 133 

horária dos Estágios Supervisionados dos Cursos de Licenciatura. O presidente 134 

apresenta o item, informando que a proposta foi encaminhada pelo núcleo de estágios. 135 

O conselheiro Henrique refere que seria interessante passar pelas comissões, com o 136 

que concordou o presidente. Encaminhamento: encaminhar para as comissões para 137 

parecer, no caso a CEPE, entrando posteriormente na pauta. Aprovado por 138 

unanimidade. 8. Apreciação da prorrogação do afastamento para estudos da 139 

professora Aline Nichele. O conselheiro Marcelo questiona quanto tempo a servidora 140 

já está afastada e se há no processo justificativa para a prorrogação, ao que o 141 

Presidente informa que sim, fazendo a leitura de documento constante no processo. O 142 

conselheiro André se manifesta favoravelmente aos pedidos de prorrogação de 143 

afastamento das servidoras docentes Aline Nichele e Renata Severo .  144 

Encaminhamento: aprovação da prorrogação do afastamento. Colocado em votação. 145 

Aprovado por unanimidade. 9. Apreciação da prorrogação do afastamento para 146 

estudos da professora Renata Severo. Encaminhamento: aprovação da prorrogação 147 

do afastamento. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 10. Assuntos 148 

gerais. O conselheiro Marcelo questiona sobre a licitação da obra da nova informática, 149 

ao que o presidente respondeu que as compras estão sendo realizadas pelo DAP e, 150 

para os itens que necessitam de licitação, os processos já foram encaminhados, 151 

relatando como foram as propostas das empresas e como está sendo o andamento da 152 

licitação. O conselheiro André questiona se houve algum corte de orçamento do 153 

Campus nos últimos tempos. O presidente respondeu que tem acontecido de ter o 154 

orçamento mas o repasse demorar. O conselheiro André perguntou sobre os pedidos 155 

de compra das áreas, respondendo o presidente que as áreas que solicitaram já foram 156 

encaminhadas. O conselheiro André se manifestou sobre a atualização do campus 157 
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digital pelos professores para que o NAAc pudesse se organizar. Solicitou que se 158 

disponibilize internet nas salas de aula para que os professores possam acessar a rede 159 

e imediatamente registrar as presenças na sala de aula, isso seria possível se 160 

houvesse wireless em todas as salas de aula. O presidente informou que ao final da 161 

última reunião já conversou com o César, que o César juntamente com o Alex 162 

revisaram todas as salas e segundo eles haveria uma "sombra" em apenas uma sala e 163 

que em todas as demais há sinal de wireless. O presidente solicitou que houvesse uma 164 

revisão de todas as antenas. O conselheiro Marcelo informou que talvez algumas salas 165 

tenham Internet com fio, mas o presidente disse que não é isso, que tem wireless. Os 166 

conselheiros Marcelo, André e Renato se manifestaram sobre a dificuldade de acesso. 167 

O presidente solicitou que os conselheiros docentes incentivem os demais professores 168 

a utilizarem os tablets que receberam. O conselheiro Marcelo referiu que há salas de 169 

aula que não tem computador. Seguiu-se a discussão sobre o acesso à Internet nas 170 

salas de aula. O presidente explicou que o problema não é o sinal wireless, mas a 171 

conexão com a rede. O conselheiro Tales se manifestou, relatando a dificuldade que 172 

tem para acessar a Internet no campus. O conselheiro Marcelo referiu que o custo seria 173 

alto para implementar wireless integralmente no campus. O conselheiro Renato 174 

informou que no ensino foi feita uma planilha e que identificaram problemas em várias 175 

salas de aula relatados pelo sacs, acha que existe uma dificuldade de comprar peças 176 

pequenas que estragam. O presidente informou que o apoio acadêmico fez um 177 

levantamento de questões estruturais das salas. Referiu que a compra não é a questão 178 

mais difícil, o problema é que se precisa fazer licitação de serviço, que é um processo 179 

diferente. Informou que o campus pretende licitar horas de serviço de manutenção de 180 

audiovisual. O conselheiro Marcelo explicou a falta de cuidado dos professores com os 181 

cabos. Referiu que os professores devem ser responsáveis por preencher a chamada, 182 

mesmo sem Internet na sala de aula. Destacou que quando há problemas eles devem 183 

ser comunicados via sacs.  O conselheiro Marcelo sugeriu que o servidor Yuri faça a 184 
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manutenção dos equipamentos de audiovisual. O presidente teceu considerações sobre 185 

o tema, seguido de manifestações dos conselheiros. O conselheiro Douglas referiu que 186 

passou pela sala que era do NAPNE e viu a plaquinha LAALVI, ficando preocupado 187 

pela falta do NAPNE, questionando o Presidente em exercício sobre a situação do 188 

NAPNE. O Presidente esclareceu que existe uma IN da Pró-Reitoria de Extensão e 189 

resolução do CONSUP que diz que os NAPNEs dos Campus ficam sujeitos à diretoria 190 

de extensão e não mais à Direção Geral, que foi consultada a procuradoria jurídica e a 191 

orientação é que se cumpra a decisão do CONSUP. O NAPNE não é mais setor, agora 192 

é comissão constituída via edital. Seguiu-se manifestação dos conselheiros Marcelo e 193 

André. O presidente informou que hoje o NAPNE não está em operação. O conselheiro 194 

André sugere que se abra edital para constituição do NAPNE. O conselheiro Douglas 195 

questiona o Presidente sobre a nomeação dos servidores aprovados em concurso, 196 

sendo informado aos conselheiros que diversos servidores já estão em efetivo 197 

exercício. O Presidente convidou a todos para visitarem a nova biblioteca, agradecendo 198 

a todos que ajudaram no processo, equipe de servidores da biblioteca e alunos do 199 

curso técnico em biblioteconomia, destacando a beleza do novo espaço. O conselheiro 200 

Douglas falou sobre a demora na reabertura da biblioteca e sobre a participação dos 201 

alunos do curso técnico em biblioteconomia, referindo que por não ter sido dada a 202 

devida orientação aos alunos destacados para auxiliar na reorganização do acervo, o 203 

trabalho dos alunos causou um retrabalho aos servidores da biblioteca, o que contribuiu 204 

para a demora na mudança. O conselheiro Tales referiu que deveria ter sido dado aos 205 

alunos a orientação correta. O conselheiro Marcelo relatou uma experiência boa da 206 

informática quando contou com a ajuda dos alunos no cabeamento. O presidente em 207 

exercício deu por encerrada a sessão. Nada mais havendo a constar, eu, Luciele 208 

Daiana Wilhelm, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim 209 

e pelos presentes. Porto Alegre, vinte e sete de agosto de dois mil e quatorze. 210 
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