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Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na Sala de 1 

Convenções 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, número 3 

duzentos e oitenta e um, bairro centro histórico desta capital, foi realizada a décima reunião 4 

ordinária do Conselho deste Câmpus deste ano, cuja pauta compreendeu, conforme 5 

convocação 16/2014 expedida pelo Presidente deste Conselho: 1. Aprovação da ata da 6 

reunião 02/2014; 2. Posse do(s) representante(s) da comunidade externa no conselho 7 

permanente do Campus Porto Alegre; 3. Processo eleitoral para escolha dos 8 

representantes discentes CPGR – Comissão Permanente de Gestão de Resíduos; 4. 9 

Memo nº 558/2014 apreciação sobre abertura de edital para contratação de professor 10 

substituto de Informática; 5. Parecer da CAOF sobre a proposta orçamentária de 2015; 6. 11 

Afastamento para estudos da servidora Andréa Bordin Schuhmacher; 7. Afastamento 12 

para estudos da servidora Suelena de Araújo Borges; 8. Afastamento para estudos da 13 

servidora Fernanda Missio Mario das Neves; 9. Assuntos Gerais. Iniciou-se a reunião em 14 

primeira chamada às 14h com a presença do presidente, Paulo Roberto Sangoi, da secretária 15 

Daniela Rodrigues e dos conselheiros Tales Schmitt Samuel, Renato Avellar de Albuquerque, 16 

Douglas Neves Ricalde, Rafael Dutra Soares, Adriano Rodrigues José, Henrique Leonardi de 17 

Oliveira, Fabiana Grala Centeno, Marcelo Augusto Rauh Schmitt, Sergio Alexandre Korndorfer, 18 

Celson Roberto Canto Silva, André Rosa Martins e Charles Florczak Almeida. O Conselheiro 19 

André pediu primeiramente, a palavra ao presidente. Solicitou que fosse incluído o recurso 20 

apresentado no dia quatro de dezembro, referente à aprovação do edital 168/2014 para 21 

provimento de professor substituto na reunião do último dia vinte e seis de novembro. O 22 

presidente do Concamp informou que a presidência deste conselho não recebe a apelação, 23 

haja vista a observância do duplo grau de jurisdição e que o mesmo deve ser apresentado ao 24 

CONSUP, para que este órgão decida sobre a procedência daquele. Prosseguiu leitura do 25 
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parecer da CPPD, o qual se manifesta favorável à manutenção de vagas. O Conselheiro André 26 

pediu que fosse transferido o ponto de pauta para os próximos editais de professores 27 

substitutos. O presidente participou ao grupo que foi solicitado o mapeamento de vagas a 28 

CPPD e que continuamos no aguardo do retorno. Questionou ao grupo se o mesmo está 29 

disposto a fazer debate sobre o assunto. Fez se votação da proposta: oito conselheiros votaram 30 

a favor, dois votaram contra e dois abstiveram-se. Passou então a ser o primeiro ponto de 31 

pauta. O segundo ponto de pauta ficou sendo Afastamento para estudos da servidora 32 

Fernanda Míssio Mario das Neves. O presidente deu posse ao membro titular, do 33 

representante externo do Concamp, Professor Carlos Schmidt. O mesmo fez uma apresentação 34 

do seu histórico acadêmico. 1. Aprovação da ata da reunião 02/2014. Colocou-se em votação 35 

a aprovação da referida ata, manifestando-se dois (02) conselheiros contrários a aprovação, 36 

hum à favor, e oito abstiveram-se. Encaminhamento: rejeitada a aprovação da ata 02/2014. 37 

2. Criação de comissões para alocação de vagas docentes e para análise de cursos. O 38 

conselheiro André, no uso da palavra, abriu um debate acerca de decisões do Conselho, que a 39 

presente gestão estaria deixando de atender as mesmas. Citou o edital de remoção 01/2014, 40 

disponível na pagina eletrônica do IFRS, que apontam vagas, para diferentes áreas do 41 

conhecimento, disponíveis e que não teriam passado pelo Conselho. Informou ter feito uma 42 

análise e distribuiu uma tabela (anexo I) com horários e distribuição dos professores do curso 43 

de Administração, ao grupo. Citou a área de Ciências Sociais Aplicadas, que oferece vaga de 44 

professor substituto para 40h, no edital 168/2014, entre outros casos. Citou que há alguns 45 

professores que não atingem o mínimo estabelecido na resolução 82/2011. Apelou que o 46 

Conselho faça uma avaliação da alocação de vagas e dimensionamento correto de pessoal 47 

docente no Câmpus. O presidente lamentou não ter em mãos a última ata da reunião do 48 

Colégio de Dirigentes, pois foi abordada a referida questão. Informou que o Campus tem 49 

passado por este momento difícil em relação à inexistência de critérios para alocação de vagas. 50 

Destacou que a atual gestão sempre procurou ouvir as áreas acadêmicas e que nenhuma vaga 51 

é colocada sem que as devidas áreas sejam ouvidas.  Acrescentou ainda, na condição de 52 

contribuinte, que este é um trabalho que deve ser feito, porém de maneira leal, e não com uma 53 

análise parcial do tema. Reiterou que não há área no Câmpus Porto Alegre que esteja 54 

sobrecarregada.  Destacou que há algumas questões que talvez não tenham sido consideradas 55 
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pelo conselheiro André, tais como a situação do Professor Cláudio, da professora Bianca, que 56 

estariam dispensados conforme Regimento do Instituto Federal, bem como o Professor Sergio 57 

Viana, que é DAP do Câmpus Viamão, e professor Gustavo Carvalho, que terá o contrato 58 

encerrado em março. O Presidente propôs criação de  comissão para fazer este trabalho, já que 59 

a CPPD não fez o estudo solicitado. Reiterou que preza por juntar a ata da reunião do Colégio 60 

de Dirigentes, na qual está registrada a sua proposta de que o Instituto Federal não fique na 61 

dependência de áreas, coordenações e direções para fazer as contratações necessárias. Sobre 62 

o edital de remoção, salientou que está somente sendo pedidos professores para reposição de 63 

vagas para professores que ou faleceram ou se aposentaram, e não se tratam de novas vagas. 64 

Conselheiro Celson reforça a importância de que haja de fato um estudo, com planilhas, para 65 

que se tenha certeza, para que não pairassem dúvidas e manifestou-se positivamente em 66 

relação à proposta. O Conselheiro Douglas, no uso da palavra, relembrou a pauta da reunião 67 

anterior, quando, ao se tratar da assistência estudantil foi falado da importância do bom uso do 68 

dinheiro público, relação de matriculas – aprovação. Reiterou a importância de se fazer o 69 

referido estudo, mas manifesta a sua preocupação em relação à aprovação de PPC de novos 70 

cursos, sem que se faça o devido estudo de estrutura, logística, pessoal para atender as 71 

demandas, pois o mesmo acarreta mais trabalho para os servidores que aqui estão. Informou 72 

que já se posicionou ao CONSUP em relação a isto. O conselheiro Marcelo lembrou ao grupo 73 

que quando um plano de curso chega ao CONSUP, o mesmo já passou por diversas 74 

comissões, pareceres e documentos de diversas instancias. Os conselheiros votam a partir 75 

destes pareceres. Sobre a carga horária dos professores, salienta que o trabalho docente não 76 

se restringe somente à sala de aula. Por fim, posicionou-se favorável a criação das comissões 77 

para que as mesmas façam o estudo sobre o assunto.  O Presidente propôs que se criassem 78 

duas comissões. Uma para o estudo de alocação de vagas docentes, e a outra comissão para 79 

análise dos cursos. O Conselheiro Sergio manifestou preocupação que, a seu ver, dois grandes 80 

problemas devem receber especial atenção: qualidade dos cursos e evasão. 81 

Encaminhamento: Criação de duas comissões, sendo a primeira será de estudo de 82 

alocação de vagas docentes, com o prazo de 60 dias, a segunda comissão para estudo 83 

dos cursos, com o prazo de 90 dias, ambos os prazos a contar de 23 de fevereiro do 84 

próximo ano, data do retorno das atividades de aula no Câmpus. Compõem a primeira 85 
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comissão os conselheiros André, Marcelo e Renato. A segunda comissão será composta pelos 86 

conselheiros Sergio Korndörfer, Tales Schmitt Samuel, Carlos Schmidt, Douglas Ricalde, 87 

Celson Canto, Adriano. 3. Afastamento para estudos da servidora Fernanda Missio Mario 88 

das Neves. O presidente do Conselho informou que, apesar da CIS se posicionar favorável ao 89 

afastamento, a Direção se posiciona contrária ao pedido. Prosseguiu a leitura do despacho do 90 

processo da servidora em questão. Sugeriu, visando atender parcialmente a sua demanda, o 91 

afastamento da servidora até a abertura e funcionamento do restaurante acadêmico. Cedeu 92 

espaço ao grupo para o debate. Cogitou-se a liberação da carga horária de cinqüenta por cento 93 

da servidora, cumprindo jornada de vinte horas semanais como alternativa para realizar as suas 94 

atividades acadêmicas. O presidente salientou que o afastamento, se feito nos termos do 95 

pedido, acarretaria problemas a Instituição. O conselheiro Marcelo destacou que a servidora 96 

ocupa cargo de chefia, sendo assim importante a liberação para o profissional se aperfeiçoar, 97 

no entanto, o interesse da Instituição está acima do interesse do servidor. Posicionou-se 98 

favorável e considerou ser uma alternativa exeqüível, a liberação até julho de 2015 e após este 99 

período se faria uma reavaliação. A servidora disse que o estudo é realizado somente com 100 

mulheres. Relatou que precisa conseguir participantes para o projeto, e para tanto, 101 

disponibilidade de tempo para atender as pacientes que tem suas restrições de horários, 102 

fundamentando o pedido de liberação integral. O conselheiro Carlos Schmidt participou ao 103 

grupo que existe um pacto de cooperação técnica entre as universidades e instituições federais, 104 

e que poderia se utilizar daquele no intento de garantir a continuidade dos estudos da servidora 105 

para o segundo semestre de dois mil e quinze. O conselheiro Charles se manifesta pelo 106 

afastamento incondicional da servidora, tendo em vista ser direito da mesma e, portanto, 107 

devendo o Instituto assumir a responsabilidade de achar solução, posteriormente. Conselheiro 108 

André é da opinião de que a servidora Fernanda deve ser tratada de maneira isonômica em 109 

relação aos servidores Adriana e Renato e que não é plausível que se negue o afastamento da 110 

servidora quando, foi aprovada a saída de um diretor, em ocasião anterior. O presidente 111 

esclareceu que o servidor Renato foi afastado na sua condição de contador, que era o cargo 112 

ocupado e que foi um afastamento possível, sem prejuízo a Instituição. Reiterou que a Direção 113 

está empenhada a encontrar uma solução para as partes. O conselheiro Celson recomendou 114 

que o afastamento seja para um ano, mediante a reavaliação do afastamento, por este 115 
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Conselho, em seis meses e que caso haja necessidade, ela deverá retornar às atividades. O 116 

presidente diz que caso a servidora concorde, não haverá problemas para a Direção consentir 117 

em afastá-la. Reafirmou que o que o Conselho decidir a Direção irá acatar, mas que o Conselho 118 

deve se responsabilizar pelas conseqüências de suas deliberações. O Conselheiro Marcelo 119 

ponderou que o poder do Conselho não é pleno, que mesmo com o parecer favorável o pedido 120 

pode ser vetado na Reitoria, que o direito da servidora não é absoluto e sim, conforme o 121 

interesse da Administração, portanto, reiterou posição favorável à proposta de afastamento de 122 

um ano, mediante a avaliação após seis meses. O conselheiro Douglas citou o decreto 123 

5.707/2006, fundamentando o pedido da servidora.  Argumentou que não é correto vincular o 124 

afastamento da servidora a uma obra hipotética, pois a mesma não está pronta, e que não há 125 

garantias da conclusão das obras do RA. O presidente requeriu à servidora que se manifeste 126 

quanto às soluções apresentadas, o qual a mesma mostrou-se favorável em relação à proposta 127 

do conselheiro Celson. Encaminhamento: Aprovado por consenso, o afastamento de um 128 

ano da servidora Fernanda Missio, mediante a reavaliação em reunião do CONCAMP 129 

anterior a data do dia dezenove de agosto de dois mil e quinze, podendo ser interrompido 130 

seu afastamento em caso de interesse da instituição. Neste momento o conselheiro Rafael 131 

ausentou-se da reunião, e juntou-se ao grupo, o conselheiro Adriano. 4. Processo eleitoral 132 

para escolha dos representantes discentes CPGR – Comissão Permanente de Gestão de 133 

Resíduos. O conselheiro Tales entregou documento indicando o nome de três discentes, para 134 

compor a comissão: Guiliano Marcelo Lavorati (Tecnologia em Processos Gerenciais), Julian 135 

Silveira Diogo de Ávila Fontoura e Gabriela Pereira Matte (ambos alunos do curso de 136 

Licenciatura em Ciências da Natureza: Biologia e Química). 5. Memo nº 558/2014 apreciação 137 

sobre abertura de edital para contratação de professor substituto de Informática. O 138 

presidente relatou que há uma vaga para professor substituto na área de Informática, com a 139 

carga horária de quarenta horas semanais, para substituir a professora Fabrícia. O Conselheiro 140 

André questionou se não seria interessante, ao invés de ter uma vaga com carga de 40h, abrir 141 

duas vagas de 20h. O conselheiro Marcelo explicou que há vantagens e desvantagens e que 142 

não há um juízo do que seja melhor. Encaminhamento: Aprovada a abertura do edital 143 

quando tiver vaga disponível. 6. Parecer da CAOF sobre a proposta orçamentária de 144 

2015. O conselheiro Celson procedeu a leitura do parecer da CAOF. O Diretor de Administração 145 
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e Planejamento, Ademir Troina, expôs aos conselheiros que a CONIF repassa um valor “x” que 146 

a reitoria transfere aos câmpus que é bastante superior ao que é informado depois. Em 147 

seguida, são imediatamente comunicadas as diretorias que encaminharam planos de educação. 148 

Acrescentou que em virtude do CONIF não informar a data com novo valor, já com corte, e por 149 

isso trabalha com aquele valor pré-determinado. Quando a reitoria comunica que estarão 150 

disponíveis os novos valores, as planilhas são readequadas e enviadas para a reitoria para esta 151 

as consolide. O valor da assistência reduziu de dois milhões e duzentos mil da assistência para 152 

hum milhão e quinhentos (aproximados). E a matriz do Câmpus é de 500 – 600 mil a mais e já 153 

diminuiu, Então, isto dificulta o trabalho, pois não há como prever. Explicou que se organiza 154 

priorizando a garantia das despesas que são luz, água, contratos, com base nos dados do ano 155 

anterior e coloca um percentual em cima, determinando o orçamento do DAP. Garante ainda os 156 

2,5% da pesquisa e extensão, como determina resolução da Reitoria e depois, com o que sobra 157 

orça para despesa de capital, mas que tem que garantir a manutenção do Campus. O 158 

conselheiro Celson relatou que fica muito difícil de emitir um parecer quando se têm os 159 

relatórios no formato que se apresenta atualmente. Expôs que, embora a DAP tenha explicado 160 

o porquê da elevada em 40% sobre o plano de aplicação (custos de vigilância, reajuste de 161 

contratos, limpeza, a manutenção do prédio, manutenção de condicionadores de ar, etc), em 162 

relação a 2014. Sugeriu por fim que se faça as readequações propostas no parecer, frisou, 163 

porém que seria importante que fosse restabelecida a metodologia utilizada na proposta 164 

orçamentária de 2014 em 2016, de modo a atender o estabelecido no inciso V do art. 30 do 165 

regimento Interno do CONCAMP. Opinou por fim, pela aprovação da proposta com as 166 

alterações sugeridas no parecer. O conselheiro André manifestou-se relatando ao grupo que a 167 

gestão passada da DAP a metodologia consistia basicamente em três etapas: a primeira era o 168 

aguardo da chegada dos valores da CONIF e subtraia os valores de caráter continuado. Depois, 169 

dividia os valores nas áreas definidas pelo Conselho. Ressaltou que talvez não tenha sido a 170 

melhor abordagem a que foi feita naquela época, em dois mil e quatorze. Sugeriu estabelecer 171 

esta metodologia e discutir no Conselho, na primeira reunião ordinária do próximo ano, a 172 

organização para elaboração da proposta orçamentária do Campus Porto Alegre e ao chegar 173 

em dois mil e dezesseis, com dados mais definidos, permitindo assim apontamentos mais 174 

precisos. Acrescentou ainda que considera um retrocesso à redução nos valores da assistência 175 
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estudantil, já que é muito grande o corte. O grupo procedeu ao debate sobre qual área deverá 176 

sofrer estes cortes. O professor Cláudio salienta que não é nas áreas da pesquisa, extensão, e 177 

nem no DAP que poderá ser feita estas reduções.  O conselheiro Celson explicou as razões 178 

pelas quais a CAOF aponta as áreas de DAP, Extensão e DPI, corte nas outras representaria 179 

uma aplicação de recursos inferior ao investido no ano anterior. A proposta do consenso então, 180 

seria esta. Concluiu que não é uma “maravilha”, porém lhes parece que não é possível reduzir 181 

nas outras áreas. O conselheiro Douglas reiterou a sugestão de que se faça os cortes, com 182 

exceção do DAP e questionou ao diretor Ademir acerca da compra dos equipamentos para 183 

Panificação, com recursos obtidos junto à reitoria, ou pró-reitoria. Questionou, já que a reitoria 184 

pode propor novas ações e novos percentuais, de onde sairiam as verbas, já que o Câmpus 185 

tem limitações financeiras. O presidente e o diretor da DAP esclareceram que os recursos 186 

seriam oriundos das pró-reitorias de extensão ou de projetos. Concluiu então, não notar 187 

contradição na proposta do parecer do conselheiro Celson, pois se houver novas ações, as 188 

mesmas deverão ser “cobertas” por quem as propõem. O presidente esclareceu que podem, 189 

mas não são obrigados e que estão fazendo uma garantia de orçamento e trabalhando com 190 

recursos concretos, que se vier novos recursos é lucro. Encaminhamento: aprovado o 191 

parecer com a ressalva de que os cortes ficam a ser definidos pelas diretorias 192 

sistêmicas, a exceção da DAP e DGP. Foi solicitado, no entanto, que se estabeleça um prazo, 193 

a ser definido na próxima reunião ordinária do Conselho, para que a CAOF receba as 194 

informações de onde foram feitas as reduções. O conselheiro Celson pediu que fosse incluído 195 

na pauta da primeira reunião ordinária do CONCAMP do próximo ano, o debate sobre a 196 

metodologia de elaboração do orçamento, o qual teve imediata concordância do presidente. 7. 197 

Afastamento para estudos da servidora Andréa Bordin Schuhmacher. O assunto já passou 198 

pela CPPD e já há o parecer da área. Encaminhamento: aprovado por consenso. 8. 199 

Afastamento para estudos da servidora Suelena de Araújo Borges. O assunto já passou 200 

pela CPPD e já há o parecer da área e não há substituto. Encaminhamento: aprovado por 201 

consenso. 9. Assuntos gerais. O Conselheiro Douglas, tendo em vista inclusive a deliberação 202 

pela criação das comissões para estudo de alocação de vagas docentes e estudo de cursos, 203 

solicitou que fosse apresentado pela DGP, na reunião ordinária do Conselho, em março do 204 

próximo ano, para que fosse apresentado o sistema de localizações de servidores da 205 
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Instituição. Complementou ainda, ser muito útil a referida informação, para o trabalho das 206 

comissões. Nada mais havendo a constar, eu, Daniela Soares Rodrigues, lavrei a presente ata, 207 

que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre, dez de 208 

dezembro de dois mil e quatorze. 209 

 
Daniela Soares Rodrigues _______________________________________________________ 
(Secretária) 
 
Paulo Roberto Sangoi __________________________________________________________ 
(Presidente) 
 
Tales Schmitt Samuel __________________________________________________________ 

 

Lodair Loss Badaraco __________________AUSENTE_______________________________ 

         

Débora de Lurdes Millos Rodrigues _____________ AUSENTE _________________________ 

        

Roberson Rocha ___________________________ AUSENTE _________________________ 

        

Guilherme Franco Miranda ____________________ AUSENTE ________________________ 

 

Marcelo Augusto Rauh Schmitt___________________________________________________ 

 

Lúcio Olimpio de Carvalho Vieira__________________________________________________ 

 

Sergio Alexandre Korndörfer______________________________________________________ 

 

Evandro Manara Miletto________________________________________________________ 

 

Ricardo Athaíde Mitidieri________________________________________________________ 

 

Paulo Artur Konzen Xavier de Mello e Silva__________________________________________ 
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Celson Roberto Canto Silva______________________________________________________ 

 

Jéferson de Araújo Funchal______________________________________________________ 

 

André Rosa Martins____________________________________________________________ 

 

Juliana Schmitt de Nonohay______________________________________________________ 

 

Renato Avellar de Albuquerque___________________________________________________ 

 

Mônica Ferreira Cassana_______________________________________________________ 

 

Douglas Neves Ricalde_________________________________________________________ 

 

Ademir Dorneles de Dorneles____________________________________________________ 

 

Rafael Dutra Soares____________________________________________________________ 

 

Adriano Rodrigues José_________________________________________________________ 

 

Henrique Leonardi de Oliveira____________________________________________________ 

 

Aline Martins Disconsi__________________________________________________________ 

 

Fabiana Grala Centeno_________________________________________________________ 

 

Charles Florczak Almeida ______________________________________________________ 

 

 


