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Aos vinte e quatro(24) dias do mês de maio (05) de dois mil e vinte um (2021), às quatorze horas e1

três minutos (14h03min), através do link https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/ifrs-2

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

Conselho do Campus, cuja pauta constou no Ofício-Circular 139/2021/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), Antônio Claito Dias de Oliveira (suplente), Cássio7

Silva Moreira (titular), Cristine Stella Thomas (titular), Elizabete Machado de Figueiredo (titular -8

entrada às 14h45min), Juliana Schmitt de Nonohay (titular), Leonardo De Carvalho Chimendes9

(titular), Lucas Bueno da Rosa (suplente), Maristela de Godoy (titular), Martha Helena Weizenmann10

(titular), Pablo Alberto Lanzoni (titular, Suzinara da Rosa Feijó (titular). Conselheiros ausentes:11

Ana Caroline Lopes da Cruz (titular) e Rafael de Borba Costa (suplente), Tatiane Oliveira de Oliveira12

(titular). Intérpretes de libras presentes: Ana Beatriz Seitz e Kelen dos Reis Soares. EXPEDIENTE:13

O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, iniciou a sessão com votos de condolência e14

solidariedade a todas as famílias em razão de perdas pela pandemia COVID-19. Comunicou o15

encerramento da Semana de Ambientação e Acolhimento, agradecendo a todos os organizadores e16

participantes.Convidou a todos para a Aula Magna do semestre 2021/1, que ocorreria no mesmo17

dia, às 19 horas: "Aos 100 anos, razões para (re)ler Paulo Freire", ministrada pelo professor Dr.18

Danilo Romeu Streck, da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Foi orientado à conselheira Suzinara,19

conforme incisos I e III, do art. 43 do Regimento Interno do CONCAMP, a leitura da manifestação20

de desagravo no período de Assuntos Gerais. O conselheiro André comunicou o ato de mobilização21

“Povo na Rua - Fora Bolsonaro” a ser realizado no sábado, 29/05/2021, às 15h, em frente a22
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Prefeitura Municipal de Porto Alegre, convidando a participação de todos/as, como enfrentamento23

às políticas de governo de cortes na educação e de negacionismo à ciência no tratamento da24

pandemia COVID-19. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, em resposta ao25

questionamento do conselheiro André, esclareceu que devido à pandemia, não tem havido26

abertura de concurso para provimento de vagas, mas que tem ocorrido a contratação de27

professores substitutos, e assim que chegarem os pareceres da CAAIC, poderia ser convocada uma28

extraordinária para isso. ORDEM DO DIA: O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt29

encaminhou a aprovação da pauta da Convocação Ofício Circular 139/2021/CONCAMP/POA/IFRS:30

1. Aprovação da ata da seguinte sessão: a) Sessão Ordinária nº 03/2021; b) Sessão Extraordinária31

nº 02/2021; 2. Homologação de Resolução Ad Referendum: a) Resolução Ad Referendum nº32

22/2021/CONCAMP/POA/IFRS; 3. Comissão ad hoc, designada pela Portaria nº33

21/2021/POA/IFRS: a) Designação de dois membros, dentre os conselheiros das Comissões34

Permanentes, para redação das minutas proposta na análise das normativas de eleição35

no Campus Porto Alegre, propostas pela Comissão ad hoc, designada pela Resolução nº 22/2020,36

processo nº 23368.000790/2020-66; 4. Assuntos Gerais. Questionou se todos estavam esclarecidos37

ou se haveria alguma manifestação contrária. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o38

quorum, estavam presentes onze conselheiros, às 14h26min.EM VOTAÇÃO: Aprovar Pauta da39

Convocação Ofício Circular 139/2021/CONCAMP/POA/IFRS. (10 a favor - 00 contra - 01 abstenções)40

Aprovado por maioria. Passou para o item 1 da pauta: Aprovação da ata da seguinte sessão:41

Aprovação da ata da seguinte sessão: a) Sessão Ordinária nº 03/2021; b) Sessão Extraordinária nº42

02/2021. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questinou se haveriam apontamentos43

ou correções, nada havendo. Questionou se todos estavam esclarecidos ou se haveria algum44

apontamento para os textos das atas. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum,45

estavam presentes onze conselheiros, às 14h30min. EM VOTAÇÃO: Aprovar Ata da Sessão46

Ordinária nº 03/2021 e Ata da Sessão Extraordinária nº 02/2021. (11 a favor - 00 contra - 0047

abstenções) Aprovado por unanimidade. Passou para o item 2 da pauta: Homologação de48

Resolução Ad Referendum: a) Resolução Ad Referendum nº 22/2021/CONCAMP/POA/IFRS. O49

Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu que essa resolução atendeu às50

solicitações de ofício das Comissões Permanentes do Campus Porto Alegre, para de preenchimento51

de vagas oriundas de vacância nas mesmas (CAGE, CAGPPI e CGAE) para serem incluídas nas52

Assembleias por segmento, conforme parágrafo 4° do art. 14 do Regimento Complementar do53
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Campus Porto Alegre. O conselheiro André registrou que na Assembleia Docente, gerou-se uma54

certa polêmica a respeito do critério de sorteio. Com isso, iniciou-se um debate no segmento sobre55

outras possibilidades que não o sorteio público, para preenchimento de vagas em comissões.56

Considerou importante o avançar dessa discussão, com a finalidade de soluções mais adequadas57

para esse preenchimentos. Relatou ter a impressão de um número relativamente alto de cargos a58

serem preenchidos, e poucos servidores que gostariam efetivamente de ocupá-los, sendo talvez,59

necessário flexibilizar as questões eleitorais. Informou, também, que foi questionado pelos60

docentes, sobre qual a relevância da criação de uma Comissão Eleitoral Permanente. A conselheira61

Maristela, endossou às palavras do conselheiro André, sendo necessário refletir sobre alguns62

poucos servidores acumularem muitas funções em várias comissões, e outros muitos não terem63

nenhuma participação, sugerindo um rodízio para alcançar a todos para participarem nas64

comissões. A conselheira Suzinara, considerou que haveria declinação de alguns dos sorteados,65

seria necessário uma nova assembleia. Ressaltou a relevância da conscientização da66

responsabilidade de todos em participar nas comissões como parte de seus afazeres dentro de67

uma instituição de ensino, e a importância da manutenção de paridade nas decisões do IFRS.68

Sugeriu estabelecer normas na nova assembleia de tornar inelegíveis os servidores que já69

participam de alguma comissão. Informou que apesar de vários chamamentos ao segmento, não70

haveria voluntários para candidatar-se às vagas. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa71

Affeldt concordou ser necessário encontrar critérios mais eficientes e mais justos para o72

preenchimento as vagas, e trazer alternativas na sessão em que for apreciado o resultado das73

assembleias. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se todos estavam74

esclarecidos ou se haveria alguma defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a votação.75

Conferido o quorum, estavam presentes doze conselheiros, às 14h51min. EM VOTAÇÃO:76

Homologar Resolução Ad Referendum nº 22/2021/CONCAMP/POA/IFRS. (10 a favor - 00 contra -77

02 abstenções) Aprovado por maioria. Passou para o item 3 da pauta: Comissão ad hoc,78

designada pela Portaria nº 21/2021/POA/IFRS: a) Designação de dois membros, dentre os79

conselheiros das Comissões Permanentes, para redação das minutas proposta na análise das80

normativas de eleição no Campus Porto Alegre, propostas pela Comissão ad hoc, designada pela81

Resolução nº 22/2020, processo nº 23368.000790/2020-66. O Presidente do Conselho, Fabrício82

Sobrosa Affeldt esclareceu a necessidade da redação das minutas proposta na análise das83

normativas de eleição no Campus Porto Alegre, pela Comissão ad hoc, designada pela Resolução nº84
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22/2020, solicitado à época pelo Conselho do Campus, devido à inconsistências nas normativas. O85

trabalho foi realizado no final do mandato dos conselheiros, restando a redação das minutas para86

finalização. Lembrou que a servidora Iara voluntariou-se para participar, sendo aprovado sua87

participação na última sessão ordinária. A secretária Iara, esclareceu sobre o trabalho da comissão88

anterior, e da necessidade da redação das minutas de alteração no Regimento Complementar do89

Campus e da Resolução 46/2018/CONCAMP/POA/IFRS. O conselheiro André informou que sua90

suplente Márcia Loureiro da Cunha, colocava-se à disposição para compor a comissão. O91

conselheiro Leonardo voluntariou-se para compor a comissão. O Presidente do Conselho, Fabrício92

Sobrosa Affeldt, questionou se todos estavam esclarecidos ou se haveria alguma defesa contrária.93

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

às 15h05min. EM VOTAÇÃO: Designar Comissão ad hoc para redação das minutas proposta na95

análise das normativas de eleição no Campus Porto Alegre, propostas pela Comissão ad96

hoc, designada pela Resolução nº 22/2020, processo nº 23368.000790/2020-66. Discente:97

Leonardo de Carvalho Chimendes; Docente: Márcia Loureiro da Cunha e TAE: Iara Elisabeth98

Schneider. (12 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado por unanimidade. Passou para o99

item 4 da pauta: Assuntos Gerais. A conselheira Elizabete, relatou sobre suas perdas de familiares100

pela COVID-19, e expressou preocupação sobre a vulnerabilidade dos estudantes e professores.101

Solicitou que fosse prorrogado as inscrições para aquisição dos chips pelos alunos, e registrou o102

relato de alguns estudantes com problema de funcionamento dos mesmos, dificultando o aceso às103

aulas. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, que a busca de soluções para isso, tem104

sido uma preocupação importante no IFRS. O conselheiro André, solidarizando-se com a fala da105

conselheira Elizabete, mostrou preocupação com os cortes orçamentários, que poderiam refletir106

na assistência estudantil. Questionou sobre a falta de estágios remunerados no campus Porto107

Alegre.Solicitou que na próxima reunião, se possível, fosse apresentado um quadro comparativo108

sobre o orçamento de 2021, e quais os riscos em não poder atender a projetos importantes no109

campus. Questionou sobre a organização dos estágios obrigatórios no período da pandemia. A110

conselheira Martha informou que estaria sendo lançado um novo edital para aquisição dos chips111

em fluxo contínuo. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, com relação aos estágios112

remunerados dentro do campus, informou que houve devido ao grave corte orçamentário em113

2021, foi garantido o percentual das bolsas de projetos de ensino, pesquisa e extensão, não sendo114

possível possível renovar os contratos de estágios remunerados. Esclareceu sobre a diferença de115
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10% a 30% nos percentuais de corte orçamentários entre os campi do IFRS, calculado em relação116

ao crescimento em número de alunos pela matriz CONIF. A conselheira Cristine esclareceu a117

conselheira Suzinara que, o portal de oportunidades no site do IFRS é alimentado por cada campus,118

pelos setor de extensão de cada um. Informou, também, que estava aberto edital para inscrição de119

bolsistas de extensão. A conselheira Suzinara fez a leitura do manifestação de desagravo do120

servidor Douglas Neves Ricalde, a respeito de fala da conselheira Martha, referindo de121

desconhecimento do recurso encaminhado contra o Edital nº nº 04/2021 na 3ª Sessão Ordinária do122

CONCAMP, no qual apontou que o recurso havia sido solicitado regimento urgência na 1ªSessão123

Ordinária, na qual a conselheira estava presente. Fez um agradecimento aos servidores que se124

dsipuseram à participar das Comissões Permanentes (CAGE: Rosangela Carvalho da Rosa (titular) e125

Filipe Xerxeneski da Silveira (suplente), Cintia Faria Teixeira (titular), CAGPPI: Igor Ghelman Sordi126

Zibenberg (titular) e Fernanda Missio Mario das Neves (suplente) e CGAE: Rosângela Leal Bjerk127

(titular) e Adriana Mariano Pedroso (suplente), e Patrícia de Morais Garcia (suplente)), e Comissão128

Eleitoral Permanente (Iara Elisabeth Schneider, Marisa Dutra Paz e Ana Lúcia Barbieri) na129

Assembleia dos TAES. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt agradeceu a130

participação dos conselheiros, às interpretes de libras e à secretária Iara. Nada mais a ser tratado,131

o Presidente do Conselho de Campus do IFRS – Campus Porto Alegre, Fabrício Sobrosa Affeldt,132

declarou encerrada a sessão E, para constar, eu, Iara Elisabeth Schneider, Secretária do Conselho133

de Campus, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos134

presentes. O teor completo da plenária encontra-se em gravação de vídeo a disposição no canal do135

YouTube: Secretaria do CONCAMP IFRS-POA. Porto Alegre, vinte e quatro dias do mês de maio de136

dois mil e vinte um.137

Fabrício Sobrosa Affeldt, _________________________________________________________

(Presidente)

Iara Elisabeth Schneider _________________________________________________________

(Secretária)

Andre Rosa Martins (titular) _____ ________________________________________________
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Cássio Silva Moreira (titular) _____________________________________________________

Cristine Stella Thomas (titular) __________________________________________________

Elizabete Machado de Figueiredo (titular) __________________________________________

Juliana Schmitt de Nonohay (titular) ______________________________________________

Leonardo De Carvalho Chimendes (titular) __________________________________________

Lucas Bueno da Rosa (suplente) ___________________________________________________

Maristela de Godoy (titular) _____________________________________________________

Martha Helena Weizenmann (titular) _____________________________________________

Antônio Claito Dias de Oliveira (suplente) _________________________________________

Pablo Alberto Lanzoni (titular) ___________________________________________________

Suzinara da Rosa Feijó (titular) ____________________________________________________

Ana Beatriz Seitz (intérprete de libras) _____________________________________________

Kelen dos Reis Soares (intérprete de libras) _________________________________________

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

Ata aprovada na 5ª Sessão Ordinária de 14 de junho de 2021.


