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Aos quatro (04) dias do mês de outubro (10) de dois mil e vinte um (2021), às quatorze horas e dez1

minutos (14h10min), através do link https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/ifrs-2

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

Conselho do Campus, cuja pauta constou no Ofício-Circular 327/2021/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: André Rosa Martins (titular), Cássio Silva Moreira (titular), Cristine Stella7

Thomas (titular), Juliana Schmitt de Nonohay (titular), Martha Helena Weizenmann (titular),8

Pablo Alberto Lanzoni (titular), Rafael de Borba Costa (titular), Suzinara da Rosa Feijó (titular).9

Conselheiros ausentes: Andréia Maria Ambrosio de Souza Accordi (titular) - ausência justificada,10

Jorge Ramos Morinico (titular) e José Maurício Morinico (suplente), Maristela de Godoy (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. Pauta da sessão: 1. Apreciação do Parecer da Comissão de Assuntos14

Administrativos, Orçamento e Finanças: a) Plano de Ação 2022 do Campus Porto Alegre do IFRS,15

processo nº 23368.000506/2021-98. 2. Reorganização das Comissões Permanentes do16

CONCAMP/POA: a) Comissão de Legislação e Normas (CLN); b) Assuntos Administrativos,17

Orçamento e Finanças (CAAOF); c) Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE); d) Comissão de18

Assuntos Acadêmicos e Integração Comunitária (CAAIC). 3. Edital para escolha de representantes da19

comunidade externa ao CONCAMP. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt iniciou20

esclarecendo aos novos conselheiros discentes sobre a rotina da sessão extraordinária, e passou-se21

ao item da pauta: 1. Apreciação do Parecer da Comissão de Assuntos Administrativos, Orçamento22
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e Finanças: a) Plano de Ação 2022 do Campus Porto Alegre do IFRS, processo nº23

23368.000506/2021-98. A conselheira Suzinara esclareceu que tudo a ser inserido no Plano de24

Ação, necessitariam estar previstos no PDI, como por exemplo criação de novos setores ou criação25

de novos cursos. Referiu os cortes significativos no orçamento, e das possíveis implicações no26

retorno de atividade presencial. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt esclareceu que27

o orçamento de 2022 recebeu um pequeno aumento, mas ainda 25% inferior ao melhor28

orçamento dos últimos cinco anos, e que a matriz CONIF incluiu os gastos com infraestrutura (água,29

energia elétrica, segurança e limpeza, etc). Esclareceu que foram mantidas a maioria dos itens do30

ano anterior, nas ações com programação orçamentárias, sobre os serviços operacionais ( bolsas31

de estudo, auxílio a pesquisadores, serviços de seleção e treinamento), conforme definidos pelo32

CONSUP, sobre os recursos extraorçamentários (obra da escada externa, troca de esquadrias,33

sistema antifurto para a biblioteca), e que somando a programação orçamentária e34

extraorçamentária chegaria-se a necessidade de R$ 8.185.000,00. Destacou, a questão dos35

serviços de limpeza que dependeriam de nova licitação. Citou ações que não necessitariam36

recursos financeiros ( ações de capacitação de servidores, de processos internos, novos cursos37

solicitados pelos estudantes, fluxos de processos,etc.). Agradeceu a participação da comunidade38

acadêmica nas proposições de ações. A conselheira Suzinara, relatora da CAAOF, fez a leitura do39

parecer, cujo voto salientou que o orçamento proposto para 2022 apresentava os valores40

previstos para cumprir os compromissos já acordados, o retorno as atividades presenciais previstas41

para 2022 exigiriam que se cumpram os protocolos sanitários, aumento das despesas fixas – luz,42

água, infraestrutura, e que a elevação destes custos aliados a inflação poderia impactar o43

oferecimento dos serviços à comunidade acadêmica no segundo semestre de 2022. Ciente das44

dificuldadesfinanceiras que o Campus Porto Alegre atravessaria, o presente parecer recomendou a45

aprovação do Planode Ação 2022, ressalvando que o valor poderia ser insuficiente com o retorno46

das atividades presenciais. O conselheiro André, ponderou sobre o retorno presencial e a47

necessidade de cumprir os protocolos sanitários, muito dificultado pelos cortes de orçamento.48

Registrou que a Universidade Federal de São Paulo estaria exigindo o passaporte vacinal de duas49

doses para o retorno presencial (servidores e alunos), na contra mão a procuradoria do IFRS, que50

considerou o passaporte vacinal desnecessário. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt51

sobre as variações nos custos dos terceirizados, e que dependendo, o campus precisaria avaliar52

alternativas de recursos ou de remodelamento para manutenção dos serviços, e receber um53
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incremento por parte da Reitoria do IFRS. Questionou se todos estavam esclarecidos ou se haveria54

alguma defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a votação o Plano de Ação 2022 do Campus55

Porto Alegre do IFRS, processo nº 23368.000506/2021-98. Conferido o quorum, estavam presentes56

nove conselheiros, às 15h05min. EM VOTAÇÃO: Aprovar o Plano de Ação 2022 do Campus Porto57

Alegre do IFRS, processo nº 23368.000506/2021-98. O conselheiro Cássio não votou, sem conexão.58

(08 a favor - 00 contra - 00 abstenção) Aprovado por unanimidade. Passou-se ao item da pauta: 2.59

Reorganização das Comissões Permanentes do CONCAMP/POA: a) Comissão de Legislação e60

Normas (CLN); b) Assuntos Administrativos, Orçamento e Finanças (CAAOF); c) Comissão de Ensino,61

Pesquisa e Extensão (CEPE); d) Comissão de Assuntos Acadêmicos e Integração Comunitária62

(CAAIC). O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt esclareceu que os mandatos63

encerraram em setembro, devendo ser realizada a recomposição. O conselheiro Rafael, solicitou64

sair da CLN para ingressar na CEPE. O conselheiro Pablo informou que o conselheiro Iuri65

prontificou-se à CLN, retirando-se da CEPE. O conselheiro André manifestou a importância da66

revisão das comissões no Regimento Interno do CONCAMP, encaminhou concluir na próxima67

sessão, devido a falta de discentes para cumprir a questão da paridade, o que foi acordado pelos68

conselheiros. Passou-se ao item da pauta: 3. Edital para escolha de representantes da69

comunidade externa ao CONCAMP. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt esclareceu70

que foi identificado que as normativas regimentais não estabeleciam o prazo de mandato dos71

representantes da comunidade externa no CONCAMP. Que a minuta do edital havia sido72

preparada para apreciação pelos conselheiros. A secretaria Iara, fez esclarecimentos sobre a73

minuta do edital, datas sugeridas, sobre o fluxo do processo, e necessidade de definição de prazo74

de mandato, e colocou a dúvida sobre a delegação de condução do processo. Também, referiu a75

preocupação de como chegar nas instituições a publicidade do edital. O conselheiro André76

declarou-se surpreendido pela falta de definição de prazo de mandato nas normativas, sugerindo o77

prazo de 01 ano para a presente eleição, afim de coincidir com os mandatos dos atuais78

conselheiros, aprovar o edital e designar a Comissão Eleitoral Permanente para a execução do79

processo. Sugeriu, também, refletir sobre a mudança do mandato dos discentes para dois anos,80

posteriormente. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se todos estavam81

esclarecidos ou se haveria alguma defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a votação.82

Conferido o quorum, estavam presentes nove conselheiros, às 16h11min. EM VOTAÇÃO: Deflagrar83

o processo eleitoral de representantes da comunidade externa ao CONCAMP; Determinar que o84
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prazo do mandato dos representantes eleitos será de 01 ano; Designar a Comissão Eleitoral85

Permanente para a execução referente ao fluxo do edital junto ao CONCAMP. (09 a favor - 0086

contra - 00 abstenções) Aprovado por unanimidade. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa87

Affeldt agradeceu as discussões e participação dos conselheiros, Chefe de Gabinete e à secretária88

Iara. Nada mais a ser tratado, declarou encerrada a sessão e, para constar, eu, Iara Elisabeth89

Schneider, Secretária do Conselho de Campus, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada,90

será assinada por mim e pelos presentes. O teor completo da plenária encontra-se em gravação de91

vídeo à disposição no canal do YouTube: Secretaria do CONCAMP IFRS-POA. Porto Alegre, quatro92

dias do mês de outubro de dois mil e vinte um.93

Fabrício Sobrosa Affeldt, _________________________________________________________

(Presidente)

Iara Elisabeth Schneider _________________________________________________________

(Secretária)

Andre Rosa Martins (titular) _____ ________________________________________________

Cássio Silva Moreira (titular) _____________________________________________________

Cristine Stella Thomas (titular) ____________________________________________________

Juliana Schmitt de Nonohay (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 04 de novembro de 2021.


