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REUNIÃO ORDINÁRIA

CONSELHO DE CAMPUS

GESTÃO 2018/2020

ATA Nº 11/2019

* Retificada na 2ª Sessão Ordinária de 2021, em 08/03/2021

Aos dezesseis (16) dias do mês de dezembro (12) de dois mil e dezenove (2019), às quatorze1

horas e trinta e cinco minutos (14:35min), na Sala de Convenções do prédio sede do Campus2

Porto Alegre do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – sito à3

rua Coronel Vicente, 281, no bairro Centro Histórico desta capital, foi realizada a décima4

primeira reunião ordinária do ano de 2019 do Conselho de Campus, cuja pauta constou no5

Ofício-Circular 502/2019/CONCAMP/POA/IFRS expedido pelo Presidente deste Conselho.6

Iniciou-se a reunião com a presença do Presidente deste Conselho, Marcelo Augusto Rauh7

Schmitt, da secretária indicada pelo presidente, Flávia Helena Conrado Rossato, e dos8

conselheiros: Adriana de Farias Ramos, Agostinho Bombassaro do Amaral, Cássio Silva Moreira,9

Cláudia Schreiner, Clúvio Buenno Soares Terceiro, Daniela Soares Rodrigues, Douglas Neves10

Ricalde, Filipe Xerxeneski da Silveira, Henrique Leonardi de Oliveira, Jaqueline Rosa da Cunha,11

Johnny Bill Brufau Silveira, Marcelo Mallet Siqueira Campos,Tatiane de Oliveira. Ausência12

justificada: Denise Luzia Wolff A conselheira Jaqueline leu a proposta de moção aos atos13

machistas ocorridos no Campus Porto Alegre. Após discussão e sugestões dos conselheiros, a14

moção que teve apoio do Movimento de Mulheres Olga Benário e Casa de Referência Mulheres15

Mirabal, foi aprovada com uma abstenção. Declaração de voto do conselheiro Cássio, que se16

absteve por não estar apropriado da discussão porque estava ausente na reunião anterior.17

EXPEDIENTE: O conselheiro Douglas versou sobre o processo nº 23368.002165/2019-71. O18

conselheiro Douglas versou sobre o processo nº 23368.002165/2019-71, criticando a decisão19

do conselho, a qual trouxe prejuízo ao servidor Rafael Dutra Soares, tendo sua carga horária20

reduzida para 24h semanais, quando deveria ter sido 18h semanais, uma vez que não houve21

opção do servidor para 40h semanais no processo. Criticou não haver parecer de toda equipe22
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de trabalho no processo, bem como apontou erro de arquivamento nas páginas 12 a 1623

(consta um parecer da CEPE referente ao processo de opção de área acadêmica de Rafael24

Cruz da Silva). O conselheiro Agostinho falou sobre a eleição dos representantes discentes para25

o CONCAMP e CONSUP. O conselheiro Filipe solicitou a inclusão na pauta da alteração do26

Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Segurança do Trabalho e da solicitação do conselheiro27

Douglas para alteração do Calendário Letivo de 2020. O conselheiro Clúvio relatou sobre os28

problemas enfrentados na Comissão de Legislação e Normas do CONCAMP e solicitou a inclusão29

na pauta em regime de urgência todos os processos que estão com parecer pendente na CLN. O30

presidente Marcelo fez esclarecimentos das questões levantadas pelo conselheiro Agostinho.31

Inclusão na pauta em regime de urgência da alteração do Projeto Pedagógico do Curso de32

Segurança do Trabalho: após esclarecimentos, a inclusão foi reprovada por 06 (seis) votos a33

favor, um voto contrário e 04 (quatro) abstenções. Inclusão na pauta em regime de urgência34

da alteração do calendário acadêmico de 2020. O presidente Marcelo esclareceu que não há35

necessidade de aprovação do calendário acadêmico pelo CONSUP. O conselheiro Douglas36

apresentou argumentos sobre a perda de objeto da solicitação e fez elogio às professoras Sônia,37

Carla e Carmen que compuseram a banca do processo de ingresso de diplomado do curso38

técnico em Contabilidade e para a professora Aline, coordenadora do curso superior em39

Licenciatura em Ciências da Natureza. O conselheiro Filipe retirou o pedido de inclusão na40

pauta. Inclusão na pauta em regime de urgência do regimento interno do Núcleo de Estudos e41

Pesquisas em Gênero e Sexualidade solicitado pelo conselheiro Clúvio. O conselheiro Clúvio42

argumentou que pediu a inclusão na pauta de todos os processos que estão em carga da CLN/43

CONCAMP e entende que alguns tem urgência e outros não, mas que o CONCAMP deveria44

compartilhar a responsabilidade em fechar a gestão sem a análise e aprovação dos respectivos45

processos. Após discussão, os conselheiros votaram. Em votação: Reprovado com um voto a46

favor, 07 (sete) votos contrários e uma abstenção. A conselheira Adriana declarou sua47

abstenção, pois recentemente solicitou afastamento da CLN e que, em partes, o acúmulo dos48

processos tem a ver com sua saída da comissão, uma vez que assumia a relatoria dos processos49
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quando havia dificuldades dos demais membros assumirem. Inclusão na pauta em regime de50

urgência de localização em área acadêmica de Rafael Silveira Peres solicitada pelo conselheiro51

Clúvio que fez a defesa pela inclusão do assunto na pauta. A conselheira Claudia solicitou52

esclarecimento se o processo continha parecer da CEPE, pois a comissão relatou outros53

processos com o mesmo assunto e foi esclarecido com a leitura do Regimento do Conselho. Em54

votação: reprovado com 07 (sete) votos a favor, um voto contrário e 03 (três) abstenção.55

Inclusão na pauta em regime de urgência da alteração dos setores da Diretoria de Ensino56

solicitada pelo conselheiro Clúvio. Foi esclarecido que, de acordo com as normas regimentais,57

tal alteração precisa ser analisada em sessão extraordinário do CONCAMP com pauta específica.58

Inclusão na pauta em regime de urgência da alteração de conceito do discente Adriana da59

Silva Adriano da Silva, solicitado pelo conselheiro Clúvio. O conselheiro Henrique fez a defesa60

da inclusão na pauta. Após discussão, os conselheiros votaram pela aprovação, com 09 (nove)61

votos favoráveis, e 02 (duas) abstenções. Inclusão na pauta em regime de urgência da62

solicitação de turma especial da discente Graziela Traçante solicitada pelo conselheiro Clúvio.63

O conselheiro Henrique fez a defesa da inclusão do referido processo. O presidente Marcelo fez64

defesa em contrário, pois não há perda de objeto. O conselheiro Agostinho defendeu a inclusão,65

relatando que foi a maior imoralidade realizada pela instituição. O presidente Marcelo solicitou66

que alguns termos não fossem usados, pois são fora de propósito deste Conselho. O67

conselheiro Clúvio solicitou para registrar em ata que o conselheiro Douglas afirmou que “é68

uma sacanagem mesmo” O conselheiro Clúvio fez esclarecimentos. Em votação: reprovado,69

com 05 (cinco) votos favoráveis, um voto contrário e 05 (cinco) abstenções. Inclusão na pauta70

em regime de urgência do regimento interno da CGAE solicitada pelo conselheiro Clúvio. Após71

discussão, a inclusão foi reprovada com um voto favorável, 09 (nove) votos contrários e uma72

abstenção. Inclusão na pauta em regime de urgência do processo 23368.002356/2019-32 -73

proposta de resolução referente à Assistência Estudantil solicitada pelo conselheiro Clúvio. O74

conselheiro Clúvio destacou que além deste processo, há mais três processos de autoria do75

conselheiro Douglas (23368.002380/2019-71; 23368.002552/2019-15; 23368.002429/2019-96)76
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e que os membros da CLN se julgam impedidos de proferir os pareceres. O conselheiro Clúvio77

propôs a constituição de uma comissão ad hoc para análise dos processos de autoria do78

conselheiro Douglas. O presidente Marcelo sugeriu que fosse retirada a solicitação de inclusão79

na pauta em regime de urgência e que os quatro processos fossem encaminhados à presidência80

do CONCAMP para designar uma comissão ad hoc. Após esclarecimentos e discussão, a inclusão81

foi reprovada com um voto favorável, 03 (três) votos contrários e 07 (sete) abstenções. O82

conselheiro Douglas solicitou declarar seu voto de abstenção, sem justificá-lo. O conselheiro83

Douglas absteve-se do voto por ser o autor da proposta. Inclusão na pauta em regime de84

urgência de localização em área acadêmica de Bianca Irigoyen. Após esclarecimentos e85

discussões, a inclusão foi reprovada por um voto a favor, 09 (nove) voto contrários e uma86

abstenção. Inclusão na pauta em regime de urgência da minuta do Regimento Interno da87

Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI). Inclusão88

reprovada por um voto a favor, 08 (oito) votos contrários e 02 (duas) abstenções. Inclusão na89

pauta em regime de urgência do processo 23368.002552/2019-15 referente ao resultado do90

Edital 49/2019. Após esclarecimentos, a inclusão foi reprovada com 04 (quatro) votos91

favoráveis, 02 (dois votos contrários e 05 (cinco) abstenções. Inclusão na pauta em regime de92

urgência da alteração de conceito da discente Adriana da Silva Adriano da Silva. O conselheiro93

Henrique leu a solicitação do discente e o parecer da CLN. Após discussão, a conselheira94

Jaqueline sugeriu que o Concamp recomende o exame de currículo adaptado ao discente,95

sugestão acolhida pela CLN. Em votação: parecer da CLN que indefere o pedido de alteração96

de conceito da discente Adriana da Silva Adriano da Silva e recomenda o exame pela CAE da97

necessidade de currículo adaptado: 10 (dez) votos favoráveis e uma abstenção. Ordem do dia:98

1) aprovação das atas das reuniões ordinárias nº 09/2019 e nº 07/2019. Foram discutidas as99

sugestões de alteração encaminhadas pelo conselheiro Douglas e pela conselheira Cláudia. Em100

votação: aprovação da ata da reunião ordinária nº 09/2019 com alterações sugeridas pelos101

conselheiros: aprovada com 09 (nove) votos favoráveis e uma abstenção. Conselheira Jaqueline102

não estava presente no momento da votação. Em votação: aprovação da ata da reunião103
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ordinária nº 07/2019 com alterações solicitadas pelos conselheiros: aprovada com 07 (sete)104

votos favoráveis e 04 (quatro) abstenções. A conselheira Cláudia declarou que se absteve da105

votação por estar ausente na reunião de que trata a ata. 2) Edital nº 45/2019 – Inscrição para106

representação externa na Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Campus Porto Alegre. O107

presidente fez esclarecimentos e propôs que, na próxima reunião, os conselheiros tragam108

sugestão de nomes e seja feita uma votação no CONCAMP para escolhas dos integrantes da109

comissão. O conselheiro Douglas manifestou estranheza das representações sindicais não110

terem participado da eleição e questionou o cumprimento das etapas do edital. O conselheiro111

Clúvio sugeriu que a Diretoria de Desenvolvimento Institucional entrasse em contato com as112

instituições. O presidente encaminhou proposta que a Direção-Geral articule contato com as113

entidades que possuem parceria com o Campus Porto Alegre. 3) Parecer de vista quanto à114

escolha de dois membros titulares e seus respectivos suplentes, do segmento técnico-115

administrativo, para a Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino (CAGE). O116

conselheiro Douglas leu o parecer de vista. O presidente Marcelo solicitou que o professor117

Fábio Okuyama fizesse esclarecimentos, sendo aprovado pelos conselheiros. O presidente118

Marcelo colocou em votação a prorrogação da reunião por uma hora. Em votação: aprovado119

com 10 (dez) votos a favor e um contrário. A discussão o item 3 (três) da pauta foi retomada.120

Durante a discussão, o conselheiro Clúvio solicitou que fosse que registrado em ata que o121

conselheiro Douglas o chamou de cara de pau. Durante a discussão, o conselheiro Clúvio122

solicitou que fosse registrado em ata, que o conselheiro Douglas referiu ser muita cara-de-123

pau o que ele estava dizendo. Após discussão, foi colocada em votação a homologação da124

escolha dos membros da CAGE em assembleia dos técnicos-administrativos. Em votação:125

aprovado com 07 (sete) votos a favor, um voto contrário e 03 (três) abstenções. Assuntos126

gerais: O conselheiro Douglas solicitou esclarecimentos sobre a interrupção de férias de uma127

servidora que está em afastamento para qualificação. Solicitou, ainda, esclarecimentos do128

diretor de ensino sobre a IN 02/2013. Por fim, apresentou relatório de quais são os trabalhos de129

conclusão dos cursos do Campus Porto Alegre e questionou se o CONCAMP solicitará a revisão130
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de todos os PPC’s para adequação à Organização Didática. A conselheira Cláudia fez131

esclarecimentos sobre o texto referente ao trabalho de conclusão do curso técnico em132

Instrumento Musical e reforçou o pedido de reunião extraordinária para análise da alteração de133

PPC do curso técnico em Segurança do Trabalho. A conselheira Adriana solicitou à presidência134

que traga na próxima reunião a relação de faltas dos conselheiros e que a perda dos mandatos135

seja colocada em pauta. O conselheiro Marcelo Mallet perguntou sobre o processo de alteração136

do PPC do curso de especialização de Gestão Empresarial e foi esclarecido pelo presidente de137

que o processo foi encaminhado equivocadamente para o Conselho. O conselheiro Clúvio138

parabenizou a realização do PPC do PROEJA e reforçou que o CONCAMP deveria se posicionar139

sobre os PPC’s que não estão de acordo com a OD no que se refere aos TTC. A conselheira140

Jaqueline esclareceu sobre o andamento da alteração de PPC do PROEJA e noticiou que uma141

aluna egressa do PROEJA passou no vestibular da UFRGS. O conselheiro Cassio falou sobre sua142

preocupação com o precedente relacionado à alteração do PPC do curso técnico em143

Administração. O presidente Marcelo informou sobre a possibilidade de dois cursos técnicos144

ofertarem turmas na modalidade de curso técnico integrado. O presidente deu por encerrada a145

sessão, nada mais havendo a constar, eu, Flávia Helena Conrado Rossato lavrei a presente ata146

que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. O teor completo da147

plenária encontra-se em gravação de áudio a disposição na Secretaria do Concamp. Porto148

Alegre, dezesseis de dezembro de dois mil e dezenove.149

Marcelo Augusto Rauh Schmitt ___________________________________________

(Presidente Substituto)

Flávia Helena Conrado Rossato___ _______________________________________

(Secretária Substituta)
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Adriana de Farias Ramos _______________________________________________

Agostinho Bombassaro do Amaral _________________________________________

Cássio Silva Moreira ___________________________________________________

Cláudia Schreiner _____________________________________________________

Clúvio Buenno Soares Terceiro ___________________________________________

Daniela Soares Rodrigues ________________________________________________

Douglas Neves Ricalde __________________________________________________

Filipe Xerxeneski da Silveira ______________________________________________

Henrique Leonardi de Oliveira _____________________________________________

Jaqueline Rosa da Cunha ________________________________________________

Johnny Bill Brufau Silveira ________________________________________________

Marcelo Mallet Siqueira Campos ___________________________________________
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Tatiane Oliveira de Oliveira _______________________________________________

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

Ata aprovada na 5ª Reunião Ordinária de 13 de julho de 2020.


