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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 09/2021

Aos onze (11) dias do mês de outubro (10) de dois mil e vinte um (2021), às quatorze horas e1

quatro minutos (14h04min), através do link https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/ifrs-2

wpoa/invite via web conferência, foi realizada a nona sessão ordinária do ano de 2021 do Conselho3

do Campus, cuja pauta constou no Ofício-Circular 330/2021/CONCAMP/POA/IFRS expedido pelo4

Presidente deste Conselho. Iniciou-se a reunião com a presença da Presidente substituta do5

Conselho, Karin Tallini, da secretária indicada pelo presidente, Iara Elisabeth Schneider e dos6

conselheiros: André Rosa Martins (titular), Andréia Maria Ambrosio de Souza Accordi (titular),7

Cássio Silva Moreira (titular), Cristine Stella Thomas (titular), Iuri Correa Soares (suplente), José8

Maurício Morinico (suplente), Juliana Schmitt de Nonohay (titular), Martha Helena Weizenmann9

(titular), Maristela de Godoy (titular), Pablo Alberto Lanzoni (titular), Rafael de Borba Costa10

(titular), Suzinara da Rosa Feijó (titular). Conselheiros ausentes: Jorge Ramos Morinico (titular) -11

ausência justificada, Paulo Roberto Candido Nunes (titular) - ausência justificada e Robson Santos12

Correa (suplente). Servidora presente para auxílio à Secretaria do CONCAMP: Helana Ortiz Garcia,13

Chefe de Gabinete. EXPEDIENTE: A Presidente substituta do Conselho, Karin Tallini abriu a palavra14

aos conselheiros. O conselheiro André elogiou o debate da última quinta-feira, com os servidores e15

gestão do campus, sobre o retorno presencial. Registrou seu estranhamento com a fala de um16

colega, que afirmou ter combinado o desenvolvimento de aulas presenciais de laboratório com a17

Direção do Campus, sendo desmentido pela Diretora de Ensino. Principalmente, por em nenhum18

momento qualquer solicitação houvesse chegado para apreciação no Conselho do Campus, e em19

um semestre em que foi decidido apenas pela oferta de ensino remoto. Salientou que o retorno20

presencial seguro, deveria seguir os fluxo de apreciação do CONCAMP, e que sua posição seria do21

retorno, somente mediante condições sanitárias favoráveis, com o intuito de não colocar em risco22
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a saúde da comunidade acadêmica. A Presidente substituta do Conselho, Karin Tallini reafirmou o23

comprometimento da Direção com as deliberações do CONCAMP e as normas, e citou que a24

Comissão de enfrentamento ao COVID tem trabalhado para garantir o retorno de forma segura. A25

conselheira Suzinara solicitou ingresso na pauta em regime de urgência o requerimento da26

servidora Maristela de Godoy, referente ao Edital 11/2021 - classificação de afastamento TAE para27

qualificação, onde a mesma, embora classificada em primeiro lugar, foi preterida, tendo sido28

afastados os TAES classificados segundo e terceiro lugares, desrespeitando a ordem de29

classificação. A Presidente substituta do Conselho, Karin Tallini questionou se haveria alguma30

defesa contrária ou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação.31

Conferido o quorum, estavam presentes onze conselheiros, às 14h16min. EM VOTAÇÃO:32

Requerimento da servidora Maristela de Godoy referente ao Edital 11/2021 - classificação de33

afastamento TAE para qualificação. (08 a favor - 01 contra - 02 abstenções) Aprovado para34

ingresso em regime de urgência. A Presidente substituta do Conselho, Karin Tallini solicitou35

ingresso em regime de urgência para o Lista classificatória preliminar do Edital nº 31/2021,36

justificando a necessidade de cumprimento dos prazos do edital. Questionou se haveria alguma37

manifestação, defesa contrária ou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a38

votação. Conferido o quorum, estavam presentes onze conselheiros, às 14h16min. EM VOTAÇÃO:39

Lista classificatória preliminar do Edital nº 31/2021 do Campus Porto Alegre do IFRS, de40

afastamento com substituição de docentes para capacitação/qualificação em Programas de Pós-41

graduação Stricto Sensu e Pós-Doutorado, nos termos dos processos nº 23.368.000528/2021-58,42

23.368.000529/2021-01 e 23.368.000531/2021-71. (10 a favor - 00 contra - 01 abstenções)43

Aprovado para ingresso em regime de urgência. ORDEM DO DIA: A Presidente substituta do44

Conselho, Karin Tallini colocou a pauta da convocação para aprovação, questionou se haveria45

alguma defesa contrária ou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação a46

pauta da convocação: EM VOTAÇÃO Pauta: 1. Aprovação da ata da seguinte sessão: a) Sessão47

Ordinária nº 08/2021. 2. Reorganização das Comissões Permanentes do CONCAMP/POA: a)48

Comissão de Legislação e Normas (CLN); b) Assuntos Administrativos, Orçamento e Finanças49

(CAAOF); c) Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE); d) Comissão de Assuntos Acadêmicos e50

Integração Comunitária (CAAIC). 3. Assuntos Gerais. (11 a favor - 00 contra - 00 abstenções)51

Aprovado por unanimidade. Passou-se para o item da pauta: 1. Aprovação da ata: a) Sessão52

Ordinária nº 08/2021. A Presidente substituta do Conselho, Karin Tallini questionou se haveria53
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alguma correção, manifestação ou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a54

votação. Conferido o quorum, estavam presentes onze conselheiros, às 14h23min. EM VOTAÇÃO:55

Aprovar a ata da Sessão Ordinária nº 08/2021 . (11 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado56

por unanimidade. Passou-se para o item de ingresso em regime de urgência: Requerimento da57

servidora Maristela de Godoy referente ao Edital 11/2021 - classificação de afastamento TAE58

para qualificação. A conselheira Suzinara fez a leitura do requerimento, no qual foi questionado o59

motivo de não haver sido emitido portaria de afastamento da servidora Maristela, em primeiro60

lugar na lista classificatória, tendo sido emitido para os TAES em segundo e terceiro lugar. No61

requerimento solicitava ao CONCAMP, que fossem tomadas as providências necessárias para o62

imediato cumprimento da Resolução nº 40/2021/CONCAMP/POA/IFRS que homologou o resultado63

classificatório para afastamento, a fim de que o processo nº 23368.000154/2021-71, seja64

encaminhado à Diretoria de Gestão de Pessoas da Reitoria para a confecção da Portaria de65

afastamento da servidora Maristela, concretizando, assim, o seu direito de afastamento conforme66

normas regulamentadoras. Solicitou aos conselheiros a manifestação da servidora Maristela. A67

Presidente substituta do Conselho, Karin Tallini esclareceu os fluxos demandados pela direção, e68

que aguardavam a contratação de intérpreta de libras, afim de não deixar desassistidos os alunos69

surdos, afetando a questão da inclusão dos mesmos nas suas atividades acadêmicas. Solicitou aos70

conselheiros a manifestação da Márcia Bündchen, Diretora de Ensino, sendo acordado que sim71

para ambas as partes. A conselheira Maristela, defendeu sua solicitação, lembrando que não72

haveria exigência de substituição para os TAEs, que na aprovação do resultado final classificatório,73

não haveria nenhum condicionamento para o afastamento, questionando o porquê os TAEs em74

segundo e terceiro lugar foram afastados antes dela, desrespeitando a ordem classificatório, no75

qual estava em primeiro lugar. A conselheira Suzinara considerou entender a importância da76

inclusão da comunidade acadêmica, porém que autorizar o afastamento da Maristela, intérprete de77

libras, seria uma forma de pressionar a Reitoria para providenciar a contratação o quando antes,78

para garantir a assistência aos alunos. Afirmou discordar deste pré-requisito exigido como79

condicionamento para o afastamento, considerando-o ilegal, e que haveria uma combinação com80

a intérprete Janaína, que faria o atendimento sozinha. E, reforçou a questão dos afastamentos81

terem ocorridos a revelia da classificação do edital. A Diretora de Ensino Márcia esclareceu que o82

ensino, ficaria com dois TAES a menos, em razão dos afastamentos. Esclareceu que houve uma83

conversa anterior com os mesmos, Adriano e Maristela, para definir como seriam desenvolvidas as84
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atividades durante o período do afastamento, ficando ambos cientes das necessidades . Naquele85

momento, já estavam cientes da necessidade de nova contratação de intérpretes. Esclareceu que o86

gestor tem responsabilidade com a prestação do serviço público à comunidade, precisando87

hamonizar com os direitos de cada servidor. Embora entendendo o direito ao afastamento, a88

gestão tem a obrigação de zelar pelo atendimento ao aluno. A gestão desde a época do início do89

processo, já buscava a contratação da intérprete de libras, e discordou que fosse necessário criar90

pressão sobre a Reitoria para contratação, pois isso já estava sendo providenciado para o mais91

curto espaço de tempo possível. Reforçou que o direito da servidora não estava sendo92

desrespeitado, mas a gestão trabalhava buscando harmonizar ambas as questões com93

responsabilidade, e que estariam no que constava nos documentos acordados na solicitação de94

afastamento. Com isso defendeu que a servidora permanecesse em atividade até a chegada da95

nova intérprete de libras. A Presidente substituta do Conselho, Karin Tallini questionou se haveria96

alguma defesa contrária ou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação.97

Conferido o quorum, estavam presentes doze conselheiros, às 15h04min. EM VOTAÇÃO: Aprovar o98

requerimento da servidora Maristela de Godoy referente ao Edital 11/2021 - com afastamento99

imediato da servidora Maristela de Godoy, conforme Resolução nº 44/2021, que homologou o100

resultado final do processo classificatório para qualificação de servidores técnico-administrativos101

em educação (TAE) do Campus Porto Alegre do IFRS - Edital nº 11/2021, nos termos do processo nº102

23368.000154/2021-71. A conselheira Maristela não votou por conflito de interesse, e o103

conselheiro José Maurício, sem conexão. (05 a favor - 03 contra - 02 abstenções) Aprovado por104

maioria. Passou-se para o item de ingresso em regime de urgência: Lista classificatória preliminar105

do Edital nº 31/2021 do Campus Porto Alegre do IFRS, de afastamento com substituição de106

docentes para capacitação/qualificação em Programas de Pós-graduação Stricto Sensu e Pós-107

Doutorado, nos termos dos processos nº 23.368.000528/2021-58, 23.368.000529/2021-01 e108

23.368.000531/2021-71. A Presidente substituta do Conselho, Karin Tallini esclareceu a109

necessidade de aprovação da lista preliminar, sendo a classificação: 1º Gleide Penha de Oliveira; 2º110

Helen Scorsatto Orti; 3º Suelena de Araujo Borges Horn. O conselheiro André, membro da CPPD,111

esclareceu que não houve recursos ao processo e a classificação, esclareu a pontuação, e registrou112

que votaria em abstenção por já ter aprovado a lista classificatória na CPPD, e assim não113

caracterizar duplicidade de voto. Encaminhou que a mesma fosse aprovada pelos Conselho. A114

Presidente substituta do Conselho, Karin Tallini questionou se haveria alguma defesa contrária ou115
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se todos estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum,116

estavam presentes doze conselheiros, às 15h09min. EM VOTAÇÃO: Lista classificatória preliminar117

do Edital nº 31/2021 do Campus Porto Alegre do IFRS, de afastamento com substituição de118

docentes para capacitação/qualificação em Programas de Pós-graduação Stricto Sensu e Pós-119

Doutorado, nos termos dos processos nº 23.368.000528/2021-58, 23.368.000529/2021-01 e120

23.368.000531/2021-71, sendo a classificação: 1º Gleide Penha de Oliveira; 2º Helen Scorsatto Orti;121

3º Suelena de Araujo Borges Horn. (10 a favor - 01 contra - 01 abstenções) Aprovado por maioria.122

Passou-se para o item da pauta: 2. Reorganização das Comissões Permanentes do123

CONCAMP/POA: a) Comissão de Legislação e Normas (CLN); b) Assuntos Administrativos,124

Orçamento e Finanças (CAAOF); c) Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE); d) Comissão de125

Assuntos Acadêmicos e Integração Comunitária (CAAIC). A Presidente substituta do Conselho, Karin126

Tallini abriu a palavra aos conselheiros para definição das comissões. O conselheiro André127

esclareceu a necessidade de paridade para a comissão funciona, fazendo um apelo aos128

conselheiros para se disporem na composição das mesmas. Considerou que não seria novidade a129

dificuldade em compor as quatro comissões, e propôs reduzir o número de comissões, alterando o130

art. 15, e todos que tratem das comissões, do Regimento Interno do CONCAMP, colocando a CLN a131

disposição para analisar a questão. Para a CLN disponibilizaram-se os conselheiros: André Rosa132

Martins, docente; Iuri Correa Soares, docente; José Maurício Morinico, discente; Juliana Schmitt de133

Nonohay, docente; Suzinara da Rosa Feijó, técnica-administrativa em educação. Para a CEPE134

disponibilizaram-se os conselheiros: Alex Martins de Oliveira, docente; Cláudia do Nascimento135

Wyrvalski, docente; Cristine Stella Thomas, técnica-administrativa em educação; Rafael de Borba136

Costa, discente, discente. Para a CAAIC disponibilizaram-se os conselheiros: Andréia Maria137

Ambrosio de Souza Accordi, discente; Juliane Ronange Silva Paim, técnica-administrativa em138

educação; Martha Helena Weizenmann, técnica-administrativa em educação; Pablo Alberto139

Lanzoni, docente. Não foi possível concluir a composição da CAAOF, ficando para a próxima sessão.140

O conselheiro André encaminhou aprovar a composição das três comissões e deixar a composição141

da CAAOF para a próxima sessão. A Presidente substituta do Conselho, Karin Tallini agradeceu a142

disponibilidade dos conselheiros, questionou se haveria alguma defesa contrária ou se todos143

estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam144

presentes doze conselheiros, às 16h01min. EM VOTAÇÃO: Aprovar a composição das comissões:145

Comissão de Legislação e Normas (CLN): André Rosa Martins, docente; Iuri Correa Soares, docente;146
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José Maurício Morinico, discente; Juliana Schmitt de Nonohay, docente; Suzinara da Rosa Feijó,147

técnica-administrativa em educação. Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): Alex148

Martins de Oliveira, docente; Cláudia do Nascimento Wyrvalski, docente; Cristine Stella Thomas,149

técnica-administrativa em educação; Rafael de Borba Costa, discente, discente. Comissão de150

Assuntos Acadêmicos e Integração Comunitária (CAAIC): Andréia Maria Ambrosio de Souza Accordi,151

discente; Juliane Ronange Silva Paim, técnica-administrativa em educação; Martha Helena152

Weizenmann, técnica-administrativa em educação; Pablo Alberto Lanzoni, docente. (11 a favor -153

00 contra - 01 abstenções) Aprovado por maioria. Passou-se para o item da pauta: 3. Assuntos154

Gerais. Não havendo nenhuma manifestação, a Presidente substituta do Conselho, Karin Tallini155

agradeceu as discussões e participação dos conselheiros, à secretária , e à Helana, chefe de156

gabinete. Nada mais a ser tratado, declarou encerrada a sessão E, para constar, eu, Iara Elisabeth157

Schneider, Secretária do Conselho de Campus, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada,158

será assinada por mim e pelos presentes. Os documentos pertinentes à sessão, encontram-se na159

página do Campus Porto Alegre, em Conselho do Campus (https://www.poa.ifrs.edu.br/index.php/160

conselho-de-campus), e o teor completo da plenária encontra-se em gravação de vídeo à161

disposição no canal do YouTube: Secretaria do CONCAMP IFRS-POA. Porto Alegre, onze dias do162

mês de outubro de dois mil e vinte um.163

Karin Tallini ________ _________________________________________________________

(Presidente substituta)

Iara Elisabeth Schneider _________________________________________________________

(Secretária)

Andre Rosa Martins (titular) _____ ________________________________________________

Andréia Maria Ambrosio de Souza Accordi (titular) ___________________________________

Cássio Silva Moreira (titular) _____________________________________________________

Cristine Stella Thomas (titular) __________________________________________________

Iuri Correa Soares (suplente) ____________________________________________________

José Maurício Morinico (suplente) ________________________________________________



7

Ata nº 09/2021 Sessão Ordinária do CONCAMP - Página 7 de 7

Juliana Schmitt de Nonohay (titular) ______________________________________________

Maristela de Godoy (titular) _____________________________________________________

Martha Helena Weizenmann (titular) ______________________________________________

Pablo Alberto Lanzoni (titular) ____________________________________________________

Rafael de Borba Costa (titular) ____________________________________________________

Suzinara da Rosa Feijó (titular) ___________________________________________________

Helana Ortiz Garcia (Chefe de Gabinete) ____________________________________________

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

Ata aprovada na 10ª Sessão Ordinária de 08 de novembro de 2021.


