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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 07/2021

Aos nove (09) dias do mês de agosto (08) de dois mil e vinte um (2021), às quatorze horas e cinco1

minutos (14h05min), através do link https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/ifrs-2

wpoa/invite via web conferência, foi realizada a sétima sessão ordinária do ano de 2021 do3

Conselho do Campus, cuja pauta constou no Ofício-Circular 264/2021/CONCAMP/POA/IFRS4

expedido pelo Presidente deste Conselho. Iniciou-se a reunião com a presença do Presidente do5

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, da secretária indicada pelo presidente, Iara Elisabeth Schneider6

e dos conselheiros: Ana Caroline Lopes da Cruz (titular), André Rosa Martins (titular), Antônio7

Claito Dias de Oliveira (suplente), Cássio Silva Moreira (titular), Cristine Stella Thomas (titular), Iuri8

Correa Soares (suplente), Juliana Schmitt de Nonohay (titular), Maristela de Godoy (titular), Martha9

Helena Weizenmann (titular), Pablo Alberto Lanzoni (titular), Suzinara da Rosa Feijó (titular).10

Conselheiros ausentes: Elizabete Machado de Figueiredo (titular), Leonardo De Carvalho11

Chimendes (titular) e José Roberto da Cruz Júnior (suplente), Tatiane Oliveira de Oliveira (titular).12

Intérpretes de libras presentes: Janaina Viegas, Kelen dos Reis Soares. EXPEDIENTE: O Presidente13

do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt iniciou solicitando inclusão na pauta em regime de urgência14

os processos nº 23368.000153/2021-26: Adriano Rodrigues José; 23368.000154/2021-71:15

Maristela de Godoy e 23368.000155/2021-15: Marla Barbosa Assumpção, referente ao resultado16

final do processo classificatório para qualificação de servidores A conselheira Martha enfatizou a17

urgência dos processos para ingresso na pauta. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt18

questionou se haveria alguma defesa contrária ou se todos estavam esclarecidos.Nada havendo,19

encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes dez conselheiros, às 14h30min.20

EM VOTAÇÃO: Ingressar na pauta em regime de urgência o resultado final do processo21

classificatório para qualificação de servidores técnico-administrativos em educação (TAE) do22
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Campus Porto Alegre do IFRS - Edital nº 11/2021, processos nº 23368.000153/2021-26: Adriano23

Rodrigues José; 23368.000154/2021-71: Maristela de Godoy e 23368.000155/2021-15: Marla24

Barbosa Assumpção. (10 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado para ingresso em regime25

de urgência. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt solicitou inclusão na pauta em26

regime de urgência o processo nº 23368.000309/2021-71, referente ao provimento de duas vagas27

de docente efetivo na Área de Música e Artes/Violão, do quadro permanente ativo do Campus28

Porto Alegre do IFRS, em regime de trabalho de dedicação exclusiva, vacância dos professores:29

Alexandre Vieira e Ricardo Athaide Mitidieri. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt30

questionou se haveria alguma defesa contrária ou se todos estavam esclarecidos.Nada havendo,31

encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes dez conselheiros, às 14h33min.EM32

VOTAÇÃO: Ingressar na pauta em regime de urgência o provimento de duas vagas de docente33

efetivo na Área de Música e Artes/Violão, do quadro permanente ativo do Campus Porto Alegre do34

IFRS, em regime de trabalho de dedicação exclusiva, vacância dos professores: Alexandre Vieira e35

Ricardo Athaide Mitidieri, processo nº 23368.000309/2021-71. (09 a favor - 00 contra - 0136

abstenções) Aprovado para ingresso em regime de urgência. O Presidente do Conselho, Fabrício37

Sobrosa Affeldt solicitou inversão da pauta entre os itens 2 e 3, antecipando o item 3. Apreciação38

do Parecer da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão: a) Alteração do Calendário Acadêmico do39

Campus Porto Alegre, para adaptação aos lotes de matrículas no SIGAA para o semestre 2021/2,40

processo nº 23368.000371/2021-61, e após o item 2. Informes sobre o Orçamento 2021 do41

Campus Porto Alegre, devido a urgência do assunto em relação às matrículas. O Presidente do42

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se haveria alguma defesa contrária ou se todos43

estavam esclarecidos.Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam44

presentes dez conselheiros, às 14h37min.EM VOTAÇÃO: Aprovar inversão da pauta, antecipar o45

item 3. Apreciação do Parecer da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão: a) Alteração do46

Calendário Acadêmico do Campus Porto Alegre, para adaptação aos lotes de matrículas no SIGAA47

para o semestre 2021/2, processo nº 23368.000371/2021-61, e após o item 2. Informes sobre o48

Orçamento 2021 do Campus Porto Alegre. (10 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado para49

ingresso em regime de urgência. O conselheiro André solicitou registro em ata, sobre qual o50

andamento do processo de provimento de vaga docente efetivo na Área de Letras e Literatura,51

oriunda da vacância do professor Willy Ricardo Petersen Filho. Solicitou inclusão na pauta em52

regime de urgência a alteração da Resolução que aprovou o Projeto Pedagógico do Curso Técnico53
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em Panificação - Subsequente ao ensino médio, conforme Ofício nº 268, de 04 de agosto de 2021,54

expedido pelo Colegiado do Curso Técnico em Panificação do Campus Porto Alegre, processo nº55

23368.001313/2019-30, esclarecendo a importância da alteração da Resolução nº56

19/2020/CONCAMP/POA/IFRS, afim de viabilizar a oferta no turno da tarde a partir do semestre57

2022/1. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se haveria alguma defesa58

contrária ou se todos estavam esclarecidos.Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o59

quorum, estavam presentes dez conselheiros, às 14h39min.EM VOTAÇÃO: Ingressar na pauta em60

regime a solicitação de alteração da Resolução nº 19/2020/CONCAMP/POA/IFRS, que aprovou o61

Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Panificação - Subsequente ao ensino médio, conforme62

Ofício nº 268, de 04 de agosto de 2021, expedido pelo Colegiado do Curso Técnico em Panificação63

do Campus Porto Alegre, processo nº 23368.001313/2019-30. (08 a favor - 01 contra - 0164

abstenções) Aprovado para ingresso em regime de urgência. A conselheira Maristela solicitou65

inclusão na pauta em regime de urgência a criação da Coordenação de Ações Afirmativas, o66

processo nº 23368.002380/2019-71. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt67

questionou se haveria alguma defesa contrária ou se todos estavam esclarecidos.Nada havendo,68

encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes dez conselheiros, às 14h42min.EM69

VOTAÇÃO: Ingressar na pauta em regime a criação da Coordenação de Ações Afirmativas, o70

processo nº 23368.002380/2019-71. (04 a favor - 02 contra - 04 abstenções) Indeferido por não71

atingir o percentual regimental para ingresso em regime de urgência. A conselheira Maristela72

solicitou inclusão na pauta em regime de urgência a orientação em relação a atividades presenciais73

no projeto “Arroios Urbanos: avaliação da qualidade ambiental através da utilização de indicadores,74

bioindicadores e índices", aprovado no Edital FAPERGS 04/2020, processo nº 23368.000297/2021-75

82. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se haveria alguma defesa76

contrária ou se todos estavam esclarecidos.Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o77

quorum, estavam presentes dez conselheiros, às 14h29min. EM VOTAÇÃO: Ingressar na pauta em78

regime de urgência a solicitação de orientação em relação a atividades presenciais no projeto79

“Arroios Urbanos: avaliação da qualidade ambiental através da utilização de indicadores,80

bioindicadores e índices", aprovado no Edital FAPERGS 04/2020, processo nº 23368.000297/2021-81

82. (05 a favor - 01 contra - 04 abstenções) Indeferido por não atingir o percentual regimental82

para ingresso em regime de urgência. ORDEM DO DIA: Pauta (com a inversão dos itens 2 e 3 da83

convocação) 1. Aprovação da ata da seguinte sessão: a) Sessão Ordinária nº 06/2021; b) Sessão84
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Extraordinária nº 03/2021; 2. Apreciação do Parecer da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão:85

a) Alteração do Calendário Acadêmico do Campus Porto Alegre, para adaptação aos lotes de86

matrículas no SIGAA para o semestre 2021/2, processo nº 23368.000371/2021-61; 3. Informes87

sobre o Orçamento 2021 do Campus Porto Alegre; 4. Reorganização das Comissões Permanentes88

do CONCAMP/POA: a) Assuntos Administrativos, Orçamento e Finanças (CAAOF), perda de vínculo89

com o Campus Porto Alegre: Lucas Bueno da Rosa; 5. Assuntos Gerais. Passou para o item 1 da90

pauta: Aprovação das atas da seguintes sessões: a) Sessão Ordinária nº 06/2021; b)Sessão91

Extraordinária nº 03/2021. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se92

haveriam apontamentos para os textos das atas ou correções, ou se todos estavam esclarecidos.93

Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes nove conselheiros,94

às 14h48min. EM VOTAÇÃO: Aprovar Ata da Sessão Ordinária nº 06/2021. (08 a favor - 00 contra -95

01 abstenções) Conselheira Suzinara sem conexão. Aprovado por maioria. EM VOTAÇÃO: Aprovar96

Ata da Sessão Extraordinária nº 03/2021. (08 a favor - 00 contra - 01 abstenções) Conselheira97

Suzinara sem conexão. Aprovado por maioria. Passou para o item ingressado em regime de98

urgência: Resultado final do processo classificatório para qualificação de servidores técnico-99

administrativos em educação (TAE) do Campus Porto Alegre do IFRS - Edital nº 11/2021, processos100

nº 23368.000153/2021-26: Adriano Rodrigues José; 23368.000154/2021-71: Maristela de Godoy e101

23368.000155/2021-15: Marla Barbosa Assumpção. O conselheiro André, relator da CLN, fez a102

leitura do voto do parecer, indicando a homologação do edital por ser do interesse da103

administração a qualificação dos servidores. O conselheiro Pablo, relator da CAAIC, fez a leitura do104

parecer, indicando a homologação do edital, aprovando o afastamento dos TAEs. O Presidente do105

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se todos estavam esclarecidos ou se haveria alguma106

defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes107

dez conselheiros, às 14h57min. EM VOTAÇÃO: Homologar o Resultado final do processo108

classificatório para qualificação de servidores técnico-administrativos em educação (TAE) do109

Campus Porto Alegre do IFRS - Edital nº 11/2021, processos nº 23368.000153/2021-26: Adriano110

Rodrigues José; 23368.000154/2021-71: Maristela de Godoy e 23368.000155/2021-15: Marla111

Barbosa Assumpção. (09 a favor - 00 contra - 01 abstenções) A conselheira Maristela votou112

abstenção por conflito de interesse. Aprovado por maioria. Passou para o item ingressado em113

regime de urgência: Provimento de duas vagas de docente efetivo na Área de Música e114

Artes/Violão, do quadro permanente ativo do Campus Porto Alegre do IFRS, em regime de115
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trabalho de dedicação exclusiva, vacância dos professores: Alexandre Vieira e Ricardo Athaide116

Mitidieri, processo nº 23368.000309/2021-71. A conselheira Martha, relatora da CAAIC, fez a117

leitura do voto do parecer, indicando aprovação do provimento das vagas docentes, oriundas do118

falecimento do professor Alexandre Vieira em 2019, e da aposentadoria do professor Ricardo119

Athaide Mitidieri em 2020. O conselheiro André, relator da CLN, fez a leitura do voto do parecer,120

indicando, também a aprovação do provimento das vagas docentes, referindo o sentimento de121

consternação pela perda do professor Alexandre, homenageando-o pelo seu trabalho e sua122

marcante presença no campus. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se123

todos estavam esclarecidos ou se haveria alguma defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a124

votação. Conferido o quorum, estavam presentes dez conselheiros, às 15h06min. EM VOTAÇÃO:125

Aprovar o provimento de duas vagas de docente efetivo na Área de Música e Artes/Violão, do126

quadro permanente ativo do Campus Porto Alegre do IFRS, em regime de trabalho de dedicação127

exclusiva, vacância dos professores: Alexandre Vieira e Ricardo Athaide Mitidieri, processo nº128

23368.000309/2021-71. (07 a favor - 01 contra - 01 abstenções) Conselheiro Pablo registrou não129

votar, por conflito de interesse. Aprovado por maioria. Passou para o item ingressado em regime130

de urgência: Alteração da Resolução nº 19/2020/CONCAMP/POA/IFRS, que aprovou o Projeto131

Pedagógico do Curso Técnico em Panificação - Subsequente ao ensino médio, conforme Ofício nº132

268, de 04 de agosto de 2021, expedido pelo Colegiado do Curso Técnico em Panificação do133

Campus Porto Alegre, processo nº 23368.001313/2019-30. O conselheiro André, esclareceu que134

não houve ingresso no Curso de Panificação nos semestres 2020/2 e 2021/1 e2, devido ao ensino135

remoto pela pandemia, e por isso o Colegiado do Curso solicitava a inclusão da indicação do início136

de vigência para 2022/1 na resolução de aprovação, e acrescentar detalhamento sobre a migração137

discentes ao novo PPC e que componentes seriam ofertados em 2022/1. Foi esclarecido ao138

conselheiro Pablo sobre a migração e adaptação dos alunos entre as matrizes curriculares dos PPCs.139

O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu que essas alterações seriam140

incluídas no processo de alteração do PPC da Panificação. Questionou se todos estavam141

esclarecidos ou se haveria alguma defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a votação.142

Conferido o quorum, estavam presentes dez conselheiros, às 15h22min. EM VOTAÇÃO: Aprovar143

Alteração da Resolução nº 19/2020/CONCAMP/POA/IFRS, que aprovou o Projeto Pedagógico do144

Curso Técnico em Panificação - Subsequente ao ensino médio, conforme Ofício nº 268, de 04 de145

agosto de 2021, expedido pelo Colegiado do Curso Técnico em Panificação do Campus Porto Alegre,146
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processo nº 23368.001313/2019-30. (09 a favor - 01 contra - 00 abstenções) Aprovado por147

maioria. Passou para o item 2 da pauta: Apreciação do Parecer da Comissão de Ensino, Pesquisa e148

Extensão: a) Alteração do Calendário Acadêmico do Campus Porto Alegre, para adaptação aos149

lotes de matrículas no SIGAA para o semestre 2021/2, processo nº 23368.000371/2021-61. O150

Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt esclareceu a necessidade da alteração para151

contemplar os períodos de matrículas no SIGAA 2021/2, por solicitação da Reitoria do IFRS. O152

conselheiro Iuri fez a leitura do parecer redigido relator Alex da CEPE, recomendando a aprovação153

das alterações solicitadas no calendário acadêmico. A Diretora de Ensino, Márcia, esclareceu a que154

a proposta buscou ser o menos impactante possível, e atender os períodos de matrículas no SIGAA155

2021/2 definidos pela Reitoria do IFRS. Com isso o encerramento dos diários e encerramento do156

sistema acadêmico coincidiu com o último dia de aulas, mas que isso, já havia ocorrido em anos157

anteriores. Respondeu que para padronização, esse encerramento contempla os dois sistemas158

(SIGAA e o SCA), até por necessidade de período igual de processamento de dados nos dois159

sistemas. O conselheiro André, registrou sua inconformidade sobre isso, tendo o IFRS necessitar160

adaptar seus fluxos à rigidez técnica dos sistemas, o que deveria ser o contrário, ou seja o sistema161

atendar aos fluxos do IFRS. O conselheiro Cássio defendeu o uso do MOODLE para isso, indicando162

uma reflexão futura sobre o assunto. Ressaltou a importância de alterar o registro dos discentes no163

MOODLE pela instituição,para o correto no nome dos alunos no cadastro do mesmo feito pelos164

próprios discente, pois os apelidos dificultam a identificação dos mesmos no sistema. O Presidente165

do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se todos estavam esclarecidos ou se haveria166

alguma defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam167

presentes dez conselheiros, às 14h47min. EM VOTAÇÃO: Aprovar a alteração do Calendário168

Acadêmico do Campus Porto Alegre, para adaptação aos lotes de matrículas no SIGAA para o169

semestre 2021/2, processo nº 23368.000371/2021-61. (09 a favor - 00 contra - 01 abstenções)170

Aprovado por maioria. Passou para o item 3 da pauta: Informes sobre o Orçamento 2021 do171

Campus Porto Alegre. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt informou que o Campus172

Porto Alegre teve um corte de 30% (trinta por cento) no orçamento do ano de 2021 quando173

comparado ao ano de 2020, corte definido pelo Governo Federal, proposto para a Lei174

Orçamentária Anual (LOA), e o IFRS, ficou com um percentual entre 18 e 19%. Apresentou os175

valores do orçamento de cada um dos campi do IFRS e da Reitoria, de acordo com o recebido no176

Ofício PRODI n.º 28/202, e que a definição do Colégio de Dirigentes foi a utilizar a Matriz CONIF,177
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sendo aplicado um percentual mínimo de corte de 5% e máximo de 30%, em relação ao ano178

anterior. Informou que votou contra essa proposta, pois considerou que inviabilizaria despesas179

essenciais do dia a dia no Campus Porto alegre, como aquisição de insumos, segurança, energia180

elétrica, água e limpeza. Com isso o orçamento atual do Campus Porto Alegre, apresentava uma181

defasagem de aproximadamente 37,7%. Esclareceu que os itens relacionados à assistência182

estudantil não compõem a matriz orçamentária do Campus, sendo definidos de forma centralizada183

no IFRS, e que foram adotadas algumas medidas de reduções contratuais, exceto do contrato de184

vigilância, energia elétrica (redução ao consumo mínimo contratado), consumo de água185

(redução ao consumo mínimo contratado e revisão dos registros), serviços de internet, não186

contratação de empresa de intérpretes de LIBRAS, e não contratação danecessidade do Campus187

Porto Alegre nos serviços de manutenção predial, mantendo somente o de manutenção de188

elevadores (obrigatório), não aquisição de insumos básicos, como os dematerial de consumo189

e de utilização em aulas práticas (alimentos, materiais químicos, vidrarias). Porém, caso as190

atividades presenciais plenas, o orçamento não teria capacidade de comportar todas asdespesas191

básicas a partir do mês de outubro. Esclareceu que a gestão do Campus tem trabalhado no sentido192

de minimizar os efeitos da grave crise que vem atingindo a instituição. O conselheiro André193

considerou que provavelmente teríamos sérias dificuldades orçamentárias para demandar e194

concluir as atividades do acadêmicas do campus no ano de 2022. O conselheiro Iuri manifestou a195

sua preocupação, e que a atual política, aliada ao trabalho remoto, foi o que não deixou que a196

prestação de serviço da educação não entrasse em colapso nesse momento. O conselheiro Cássio197

expressou que a atual tendência política de estado mínimo, e esses cortes orçamentários,198

mostrariam uma tendência de diluição de recursos até um esgotamento, inviabilizando a199

prestação de serviço à população de forma pública e gratuíta. O conselheiro Pablo agradeceu os200

informes e exposição dos dados, para trazer a comunidade esse tema. Passou para o item 4 da201

pauta: Reorganização das Comissões Permanentes do CONCAMP/POA: a) Assuntos202

Administrativos, Orçamento e Finanças (CAAOF), perda de vínculo com o campus Porto Alegre:203

Lucas Bueno da Rosa. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt informou que o204

conselheiro discente, Lucas, perdeu seu vínculo com a instituição, e com isso abriu vaga discente205

na CAAOF. A conselheira Ana Caroline, sugeriu o nome do Rafael, pois ela estaria encerrando seu206

segundo mandato. Foi definido, que seria feita consulta por e-mail ao conselheiro Rafael. Passou207

para o item 5 da pauta: Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt208
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lembrou que estaria sendo aberto processo eleitoral discente para o CONCAMP e Comissões209

Permanentes, sendo importante a divulgação aos discentes e participação. Esclareceu que sendo210

esclarecido que o processo nº 23368.000350/2021-45, provimento de vaga docente questionado211

no início da sessão, encontrava-se, ainda, com a CPPD. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa212

Affeldt agradeceu as discussões e participação dos conselheiros, às interpretes de libras, Kelen e213

Janaína e à secretária Iara. Nada mais a ser tratado, declarou encerrada a sessão E, para constar,214

eu, Iara Elisabeth Schneider, Secretária do Conselho de Campus, lavrei a presente ata, que, após215

lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Os documentos pertinentes à sessão,216

encontram-se na página do Campus Porto Alegre, em Conselho do Campus217

(https://www.poa.ifrs.edu.br/index.php/conselho-de-campus), e o teor completo da plenária218

encontra-se em gravação de vídeo à disposição no canal do YouTube: Secretaria do CONCAMP219

IFRS-POA. Porto Alegre, nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte um.220

Fabrício Sobrosa Affeldt, _________________________________________________________

(Presidente)

Iara Elisabeth Schneider _________________________________________________________

(Secretária)

Ana Caroline Lopes da Cruz (titular) _______________________________________________

Andre Rosa Martins (titular) _____ ________________________________________________

Antônio Claito Dias de Oliveira (suplente) ___________________________________________

Cássio Silva Moreira (titular) _____________________________________________________

Cristine Stella Thomas (titular) __________________________________________________

Iuri Correa Soares (suplente) ____________________________________________________

Juliana Schmitt de Nonohay (titular) ______________________________________________

Maristela de Godoy (titular) ______________________________________________________

Martha Helena Weizenmann (titular) ______________________________________________
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Pablo Alberto Lanzoni (titular) ____________________________________________________

Suzinara da Rosa Feijó (titular) ___________________________________________________

Janaina Viegas (intérprete de libras) _______________________________________________

Kelen dos Reis Soares (intérprete de libras) _________________________________________

* A via original encontra-se arquivada na Secretaria do CONCAMP.

Ata aprovada na 8ª Sessão Ordinária de 27 de setembro de 2021.


