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Aos doze(12) dias do mês de julho (07) de dois mil e vinte um (2021), às quatorze horas e sete1

minutos (14h07min), através do link https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/ifrs-2

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

do Campus, cuja pauta constou no Ofício-Circular 220/2021/CONCAMP/POA/IFRS expedido pelo4

Presidente deste Conselho. Iniciou-se a reunião com a presença do Presidente do Conselho,5

Fabrício Sobrosa Affeldt, da secretária indicada pelo presidente, Iara Elisabeth Schneider e dos6

conselheiros: Ana Caroline Lopes da Cruz (titular), André Rosa Martins (titular), Antônio Claito Dias7

de Oliveira (suplente), Cássio Silva Moreira (titular), Cristine Stella Thomas (titular), Juliana Schmitt8

de Nonohay (titular), Leonardo de Carvalho Chimendes (titular), Maristela de Godoy (titular), Pablo9

Alberto Lanzoni (titular), Suzinara da Rosa Feijó (titular). Conselheiros ausentes: Elizabete10

Machado de Figueiredo (titular), Martha Helena Weizenmann (titular- justificada - em consulta11

médica), Tatiane Oliveira de Oliveira (titular) e Lucas Bueno da Rosa (suplente). Intérpretes de12

libras presentes: Janaina Viegas, Kelen dos Reis Soares. EXPEDIENTE: O Presidente do Conselho,13

Fabrício Sobrosa Affeldt iniciou prestando o pesar pela mais de quinhentas e trinta mil vítimas da14

COVID-19 no país, referindo a importância da vacinação. Esclareceu sobre o parecer jurídico15

055/2021/PF/IFRS/PFRIO/PGF/AGU GRANDE DO SUL em resposta à PRODDI/IFRS, o qual opinou16

que, seria possível ao IFRS solicitar aos servidores a informação quanto á vacinação, e havendo17

negativa, poderia a Administração avaliar a possibilidade de apuração de responsabilidade ética18

funcional, desde que observadas a cautela de não divulgar a informação, sob pena de violar a Lei19

Geral de Proteção de Dados. O conselheiro André solicitou inclusão na pauta, a homologação dos20

representantes docentes que voluntariaram-se para a Comissão Eleitoral Permanente. Referiu que21

com o parecer do procurador federal do IFRS, a Resolução nº 09/2021/CONCAMP/POA/IFRS, tem22
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amparo legal com relação a comprovação de vacinação, e comunicou o dia de luta, no dia23

13/07/2021, em defesa dos serviços públicos, em especial a privatização aos Correios, e24

fundamentalmente pela recomposição do Orçamento das Instituições Federais de Ensino,25

considerando o risco de instituições não poderem retornar as atividades presenciais por falta de26

orçamento. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt esclareceu sobre os cortes sofridos27

no orçamento do IFRS de 20%, e no Campus Porto Alegre, foi superior a 30%, além do bloqueio dos28

recursos de investimento e de contingenciamento no IFRS. Com isso, se todas as atividades29

presenciais estivessem a pleno, a partir de outubro estaria inviabilizado o funcionamento por falta30

de recursos. Abriu para uso da palavra para a inclusão da homologação dos representantes31

docentes que voluntariaram-se para a Comissão Eleitoral Permanente. O conselheiro André,32

esclareceu que por indicação voluntária de duas docentes colocaram-se à disposição para compor33

a Comissão Eleitoral Permanente como titulares, juntando-se ao professor Jeferson de Araújo34

Funchal, que disponibilizou-se para suplente na assembleia docente. O Presidente do Conselho,35

Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se haveria alguma defesa contrária ou se todos estavam36

esclarecidos.Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes onze37

conselheiros, às 14h29min.EM VOTAÇÃO: Ingressar na pauta em regime de urgência homologar a38

indicação dos representantes do segmento docente ao preenchimento das vagas à Comissão39

Eleitoral Permanente do Campus Porto Alegre do IFRS. (11 a favor - 00 contra - 00 abstenções)40

Aprovado para ingresso em regime de urgência. ORDEM DO DIA: O Presidente do Conselho,41

Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se haveriam apontamentos para os textos das atas ou42

correções ou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o43

quorum, estavam presentes onze conselheiros, às 14h33min. EM VOTAÇÃO: Aprovar Ata da44

Sessão Ordinária nº 05/2021. (11 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado por unanimidade.45

Passou para o item ingressado em regime de urgência: Homologar a indicação dos representantes46

do segmento docente ao preenchimento das vagas à Comissão Eleitoral Permanente. O47

conselheiro André, esclareceu que considerando os recursos de dois docentes para declinar da48

indicação à titulares por sorteio por assembleia, e elogiando a iniciativa dos/as conselheiros/as49

docentes em abrir um canal de diálogo, resultando na indicação voluntária das docentes: Aline50

Ferraz da Silva (titular) e Cláudia do Nascimento Wyrvalski (titular), somando-se a indicação51

voluntária na assembleia do professor Jeferson de Araújo Funchal (suplente). O conselheiro Pablo52

apresentou dúvida sobre os trâmites em relação aos recursos, se perderiam o objeto para53
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apreciação. O conselheiro André esclareceu que os recursos não referiam-se ao processo de54

sorteio na assembleia, mas dos sorteados a titulares declinarem por outros compromissos55

assumidos na instituição, e que a CLN emitirá parecer no processo. O Presidente do Conselho,56

Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se todos estavam esclarecidos ou se haveria alguma defesa57

contrária. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes onze58

conselheiros, às 14h44min. EM VOTAÇÃO: Homologar a indicação dos representantes do segmento59

docente ao preenchimento das vagas à Comissão Eleitoral Permanente: Aline Ferraz da Silva60

(titular); Cláudia do Nascimento Wyrvalski (titular); Jeferson de Araújo Funchal (suplente). (11 a61

favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado por unanimidade. Passou para o item 2 da pauta: 2.62

Aprovação do Calendário de Sessões Ordinárias 2021/2. O Presidente do Conselho, Fabrício63

Sobrosa Affeldt apresentou duas propostas, uma seguindo o padrão das sessões ordinárias de64

ocorrerem na segunda segunda-feira do mês e recesso no mês de janeiro, e outra, alterando a65

sessão ordinária de setembro para o dia 27, sessão em janeiro de 2022 e recesso em fevereiro,66

acompanhando o Calendário Acadêmico. O conselheiro André ponderou sobre período de férias67

em janeiro e fevereiro por técnicos-administrativos e discentes em fevereiro, sugerindo a segunda68

proposta, porém sem a sessão ordinária em dez janeiro, e o presidente do conselho poderia69

convocar uma extraordinária à época, se for pertinente. O Presidente do Conselho, Fabrício70

Sobrosa Affeldt concordou com a proposta do conselheiro André, e abriu a palavra a outras71

sugestões. Questionou se todos estavam esclarecidos ou se haveria alguma defesa contrária. Nada72

havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes onze conselheiros, às73

14h59min. EM VOTAÇÃO: Aprovar o Calendário das Sessões Ordinárias do Conselho do Campus74

Porto Alegre do IFRS para o segundo semestre de 2021, nos termos do inciso I do artigo 36 do75

Regimento Interno do CONCAMP - Resolução nº 104/2012/CONSUP/IFRS: 09 de agosto, 27 de76

setembro, 11 de outubro, 08 de novembro e 13 de dezembro. Período de recesso: 24 de janeiro a77

22 de fevereiro de 2021. (11 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado por unanimidade.78

Passou para o item 3 da pauta: Designar Comissão Eleitoral ad hoc do segmento discente: a)79

Eleição representantes ao CONCAMP (término do mandato 09/09/2021) e Eleição de80

representantes às Comissões Permanentes (término do mandato 02/09/2021). A secretária, Iara81

esclareceu que foi questionado aos três discentes indicados na assembleia para a Comissão82

Eleitoral Permanente, se teriam possibilidade em participar da Comissão Eleitoral ad hoc, sendo83

que uma discente respondeu afirmativamente, faltando, então dois discentes para compor a84
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comissão. Esclareceu que para cumprir o prazo regimental de conclusão o processo deveria85

encerrar quinze dias antes dos términos dos mandatos. O Presidente do Conselho, Fabrício86

Sobrosa Affeldt a importância em deflagrar o processo eleitoral para evitar que o CONCAMP e87

Comissões Permanentes fiquem sem representação discente. O conselheiro André sugeriu que os88

conselheiros discentes indicassem dois nomes até dezenove de julho para compor a comissão, para89

não atrasar o processo e as comissões ficarem sem representação discente. O Presidente do90

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, não havendo pronunciamento em contrário ou outras91

sugestões pelos conselheiros, ficou deliberado conforme encaminhamento do conselheiro André.92

Passou para o item 4 da pauta: Edital para eleição dos membros representantes da comunidade93

externa no CONCAMP. A secretária Iara esclareceu que em sessão ordinária de outubro de 2020,94

havia sido definido que estaria a cargo da Comissão Eleitoral Permanente, porém como ainda essa95

composição não foi composta, a sugestão seria compor uma Comissão ad hoc, para isso. Porém,96

com a indicações dos docentes hoje, isso poderia tornar desnecessário a comissão ad hoc. O97

conselheiro André sugeriu uma sessão extraordinária para a próxima segunda-feira, para98

homologar o resultado final das assembleias, o que resolveria a condução dos processos eleitorais99

dos discentes ao CONCAMP e Comissões Permanentes e para a representação de membros100

externos. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt esclareceu que os recursos não foram101

contra a realização das assembleias, mas solicitações de declínio da indicação por sorteio.102

Enfatizou a importância da participação dos discentes em homologações nas Comissões103

Permanentes, que tratam de questões de bolsas e projetos que envolveriam discentes. O104

Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt esclareceu que na assembleia do segmento105

técnico-administrativo em educação para a Comissão Eleitoral Permanente, não houve recurso,106

pois foram indicações voluntárias. Considerou que a homologação dos resultados finais das107

assembleias, em sessão extraordinária, traria maior transparência ao processo, para homologação108

e composição da Comissão Eleitoral Permanente. Foi acordado aguardar os pareceres da CLN para109

convocação de sessão extraordinária. Passou para o item 5 da pauta: Assuntos Gerais.110

Esclarecendo ao questionamento do conselheiro André, o Presidente do Conselho, Fabrício111

Sobrosa Affeldt informou que não houve corte linear, e que a decisão do IFRS foi utilizar a matriz112

CONIF que prioriza os campi em crescimento de número de estudantes de um ano para o outro.113

Declarou que foi voto vencido nesse assunto, ciente do que representaria em problemas114

operacionais aos campi de maior tamanho. Com isso, houve a diferença dos cortes entre campi, e115
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o corte ficou próximo a 30% no campus Porto Alegre, de importante gravidade para a execução de116

todas as atividades necessárias para funcionamento do campus. O Plano de Ação, aprovado no117

CONCAMP, apresenta essas informações, o qual deu prioridade em garantir as atividades de118

projetos de ensino, pesquisa e extensão, e capacitação de servidores, mas fazendo corte nos119

contrato de limpeza e segurança, internet, energia elétrica e água (somente possíveis por estarmos120

em atividade remota). Havendo retorno das atividades presenciais, esse corte traria sérias121

dificuldades na operacionalização das atividades do campus. O conselheiro Leonardo considerou122

importante um esclarecimento à comunidade acadêmica, em termos gerais, os números e dados123

do corte orçamentário, bem como, o impacto do corte orçamentário sobre as atividades do124

campus. Sugeriu um documento esclarecedor para divulgar nos canais de comunicação do campus.125

O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt agradeceu a sugestão, e concordou em trazer126

ao conselho esse documento para melhor esclarecer a comunidade acadêmica sobre o tema do127

corte de orçamento. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt agradeceu as discussões e128

participação dos conselheiros, às interpretes de libras, Kelen e Janaína, e à secretária Iara. Nada129

mais a ser tratado, declarou encerrada a sessão E, para constar, eu, Iara Elisabeth Schneider,130

Secretária do Conselho de Campus, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada131

por mim e pelos presentes. O teor completo da plenária encontra-se em gravação de vídeo à132

disposição no canal do YouTube: Secretaria do CONCAMP IFRS-POA. Porto Alegre, doze dias do133

mês de julho de dois mil e vinte um.134

Fabrício Sobrosa Affeldt, _________________________________________________________

(Presidente)

Iara Elisabeth Schneider _________________________________________________________

(Secretária)

Ana Caroline Lopes da Cruz (titular) _______________________________________________

Andre Rosa Martins (titular) _____ ________________________________________________

Antônio Claito Dias de Oliveira (suplente) ___________________________________________
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Cássio Silva Moreira (titular) _____________________________________________________

Cristine Stella Thomas (titular) __________________________________________________

Juliana Schmitt de Nonohay (titular) ______________________________________________

Leonardo de Carvalho Chimendes (titular) __________________________________________

Maristela de Godoy (titular) ______________________________________________________

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 7ª Sessão Ordinária de 09 de agosto de 2021.


