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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONSELHO DE CAMPUS 

GESTÃO 2016/2018 

ATA Nº 02/2018 

 

Aos dezesseis (16) dias do mês de agosto (08) de dois mil e dezoito (2018), às 1 
quatorze horas e seis minutos (14h06min), na Sala de Convenções do nono (9°) andar 2 
do prédio sede do Campus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação Ciências e 3 
Tecnologia do Rio Grande do Sul – sito à rua Coronel Vicente, 281, no bairro Centro 4 
Histórico desta capital, foi realizada reunião ordinária do ano de 2018 do Conselho de 5 
Campus, cuja pauta constou na Convocação 02/2018 – Reunião Extraordinária 6 
expedida pelo Presidente deste Conselho. Iniciou-se a reunião com a presença do 7 
Presidente deste Conselho, Marcelo Augusto Rauh Schmitt, da secretaria provisória 8 
indicada pelo presidente, Emmanuel de Bem e dos conselheiros: Adriana de Farias 9 
Ramos, Flávia Helena Conrado Rossato, Susana Prestes de Oliveira, Claudia 10 
Schereiner, Graciela da Silva Leites, Odoaldo Ivo Rochefort Neto, Marcos Dias 11 
Mathies, Paulo Artur Konzen Xavier de Mello e Silva, Átila Machado Costa, Frederico 12 
Duarte Bartz. Faltas justificadas: Liliane Madruga Prestes e Angelo Cássio 13 
Magalhães Horn. Inclusão de pauta: - Processo de análise de permuta de cargo. 14 
Preliminarmente o presidente faz resumo do processo para posterior votação de seu 15 
ingresso na Pauta. O servidor Renato Pereira Monteiro, cargo de Contador do IFRS 16 
Campus Porto Alegre, ingressou no Edital de Remoção do IFRS solicitando sua 17 
remoção para Bento Gonçalves/RS. O Campus Porto Alegre possui outro servidor no 18 
cargo de Contador, mas a reitoria não possui disponibilidade para o presente cargo, 19 
sendo oferecido ao campus outro cargo de nível superior, o de Técnico em Assuntos 20 
Educacionais. Informa que no processo há pareceres da CIS e DGP e solicita aos 21 
conselheiros que o analisem, a fim de o campus não fique desfalcado de servidores 22 
técnicos, o que ocorre no momento, já que o servidor Renato Pereira Monteiro está 23 
trabalhando cedido para a Reitoria do IFRS. Pergunta aos conselheiros se concorda a 24 
análise do ponto em regime de urgência. Conselheiro Marcos pergunta se o campus 25 
possui cargo de contador. É respondido pelo presidente que sim, que há dois 26 
servidores com o cargo, exercido pelos servidores Renato [Pereira Monteiro] e Ademir 27 
[Gauterio Troina Junior]. Em votação a entrada em regime de urgência: Aprovado 28 
por unanimidade. O servidor Renato solicitou a remoção e o DGP da Reitoria enviou 29 
ao Campus Porto Alegre algumas alternativas de cargos, sendo elas: Bibliotecário-30 
documentalista, Nutricionista, Engenheiro Eletricista, Técnico Desportivo, Técnico em 31 
Audiovisual, Técnico em Tecnologia da Informação, Técnico em Contabilidade, 32 
Técnico de Laboratório, Assistente de Alunos, Auxiliar em Administração, Assistente 33 
de Laboratório, Operador de Máquinas. É sugerido pela conselheira Adriana que o 34 
presidente leia o relato do parecer da CIS, presente no processo. O presidente ainda 35 
relata ter sido oferecido também um cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, 36 
mas o interesse do campus seria por um servidor com cargo de Pedagogo, não sendo 37 
possível pela Reitoria a vinda de servidor deste cargo nesta troca almejada, sendo 38 
necessário responder se gostaríamos de trocar o cargo de Contador pelo de Técnico 39 
em Assuntos Educacionais. A resposta da Direção foi positiva com relação a essa 40 
possibilidade, sendo encaminhado para parecer da CIS. É feita a leitura do relato do 41 
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parecer da CIS. O voto da comissão é de que o Campus Porto Alegre encaminhe de 42 
forma célere a troca do cargo de Contador ocupado pelo servidor Renato Pereira 43 
Monteiro pelo código de vaga de Técnico em Assuntos Educacionais, afim de 44 
movimentar o Cadastro Permanente de Remoção para o preenchimento imediato da 45 
vaga. Colocado o assunto em discussão. Pergunta da conselheira da Claudia a 46 
respeito da lista de cargos solicitada pelo Diretor de Administração do campus, 47 
constante no parecer lido, no qual  desejam   pela Troca de vaga do contador, servidor 48 
Renato Pereira Monteiro, por cargo de técnico em assuntos educacionais. Leitura do 49 
Parecer da CIS. Parecer favorável à troca. Direção favorável à troca. Claudia 50 
Schreiner expressou dúvida com relação às lista do Diretor de Administração do 51 
campus, Fabricio, de cargos necessários, constante no processo, mas os cargos 52 
solicitados pela direção serem TAE ou Pedagogo. Diretor expressa que os cargos da 53 
área do ensino já eram almejados anteriormente, inclusive com posição do próprio 54 
CONCAMP e que os cargos desejado pelo Diretor De Administração não estão 55 
disponíveis. Conselheira Suzana expressa sua preocupação com a atual situação da 56 
DA, pois está com menos servidores que anteriormente, principalmente o setor de 57 
Compras, que ficaria em breve com apenas um servidor. Sugere uma análise mais 58 
profunda do caso, com garantia da direção de que seria realocado servidor para o 59 
Compras. Fala da servidora Adriana informando que a CIS avaliou que caso a vaga do 60 
servidor Renato não seja trocada, pode ocorrer do campus perder a vaga, pois a 61 
reitoria poderia transferir a mesma ex oficio. Compreende as solicitações da equipe da 62 
DA e as acha coerentes, mas como no momento a única vaga existente é a de 63 
Técnico em Assuntos Educacionais e, embora também entenda a posição da direção 64 
da necessidade de um Pedagogo, a CIS é favorável à troca pela vaga de Técnico em 65 
Assuntos Educacionais. Encerrada a discussão é colocada em votação a troca do 66 
vaga de Contador pela de Técnico em Assuntos Educacionais, tal qual o parecer da 67 
CIS constante no processo. Em votação. Aprovada por unanimidade. Item 01 – 68 
Aprovação da Ata: nº 04/2018 – Reunião Ordinária e Ata Extraordinária nº 69 
01/2018. Foram explicadas as alterações solicitadas pelos conselheiros. Em votação: 70 
aprovadas as atas. Item 02 – Aprovação Resolução ad referendum nº 16 de 06 de 71 
junho de 2018 e Resolução 31 de 01 de agosto de 2018. Perguntado pelo 72 
presidente se algum dos conselheiros teria alguma dúvida com relação às resoluções. 73 
Como não houve manifestação, foi colocado para votação Em votação: Aprovadas as 74 
resoluções. Item 03 – Homologação do Resultado Final do Edital 42/2018 – 75 
Processo eleitoral para escolha de representantes da comunidade acadêmica do 76 
Campus Porto Alegre (CONCAMP e Comissões Permanentes). Presidente faz a 77 
referência de documentos do volume 2 do processo de eleição.  Faz leitura do 78 
resultado final do processo eleitoral. Claudia solicita leitura do 2º recurso, das 79 
estudantes. É feita leitura do recurso de estudante que não teve sua inscrição 80 
deferida, pela conselheira Flávia. Conselheiro Paulo solicita o número de 81 
representantes faltantes no CONCAMP e nas comissões permanentes. Em resposta 82 
foi dito que: no CONCAMP faltou um (01) docente e três (03) discentes; na CAGE 83 
faltou três (03) técnicos e três (03) discentes; na CGAE faltou dois (02) docentes e um 84 
(01) técnico; na CAGPPI faltou dois (02) técnicos e três (03) discentes. Adriana 85 
parabeniza o trabalho da Comissão, mas fez uma ressalva relativa a falta de 86 
publicidade de alguns documentos, como documentos dos inscritos e horário das 87 
inscrições, e lamenta também não ter sido completa as representações para o Concap 88 
e comissões. Conselheira Flávia destaca o item do edital, 1.7, de critério de 89 
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desempate sendo a “matrícula de Siape mais antigo”. Esse critério, segundo a 90 
conselheira, teria por objetivo premiar a pessoas mais antiga no campus. Contudo , o 91 
desempate que ocorreu no segmento dos TAEs acabou por não contemplar esse 92 
aspecto, já que o SIAPE continua com a pessoa, independente se ela é mais antiga ou 93 
não na instituição. Fala da necessidade de corrigir isso para os próximos editais. 94 
Diretor diz ter dúvida com relação a divulgar lista de votantes. Flávia também colocou 95 
em dúvida essa divulgação com base na Lei de Acesso à Informação. Suzana não 96 
concorda com critério de desempate existente “graduação mais alta”, pois concorre 97 
como membro do segmento TAE, cuja uma das escolaridades exigidas é o Ensino 98 
Médio. Encerrada a discussão é colocado em votação. Em votação: aprovado por 99 
unanimidade. Item 04 – Homologação dos resultados das assembleias discente e 100 
docente – Convocação nº 01/2018 (Assembleia do segmento docente) e 101 
Convocação nº 02/2018 (Assembleia segmento discente). Foram lidos pelo 102 
presidente os documentos que compuseram a convocação e atas das assembleias, 103 
sendo eleitas as seguintes chapas. Do segmento Discente: Chapa 03: Patricia e 104 
Roselaine; Chapa 01: Gislaine e Gabriela; Chapa 04: Yan e Matheus. Do segmento 105 
Docente: foram eleitas por aclamação as docentes Jaqueline e Andreia. Colocada em 106 
discussão, ninguém fez uso da palavra. Em votação: aprovada a homologação dos 107 
resultados das assembleias. Item 05 – Edital complementar para escolha de 108 
representação nas Comissões Permanentes do campus. Adriana falou sobre a 109 
aprovação de uma Comissão Permanente Eleitoral, prevista no regimento 110 
complementar do campus. Será formada primeiramente uma Comissão Ad Hoc para a 111 
escolha dessa comissão permanente. Quanto ao ponto de pauta, conselheira Adriana 112 
se coloca a disposição para fazer parte da Comissão Eleitoral. Conselheira Luciana se 113 
coloca à disposição. Conselheiro Odoaldo aceita o convite para participar. Por fim, 114 
conselheiro Átila também aceita participar da comissão. Por fim, ficaram como 115 
membros da comissão eleitoral os(as) conselheiros(as) Adriana, Luciana, Odoaldo e 116 
Átila. Em votação: aprovada a criação e composição da comissão por unanimidade. 117 
Item 06 – Designação de comissão eleitoral para coordenar o processo de 118 
escolha dos representantes externos ao CONCAMP. Foi sugerido a mesma 119 
comissão do  ponto de pauta do item anterior. Em votação: aprovada a mesma 120 
comissão do item cinco (05). Item 07 – Assuntos Gerais: Abertura dos processos 121 
administrativos relativos ao CAPADHIA, já com comissão definida, e com relação à 122 
Doação de bens do campus levados para a SPU. Adriana pergunta se com relaão ao 123 
processo do CAPADHIA será Sindicância Administrativa. Presidente informa que isso 124 
ainda seria definido, se Sindicância Administrativa, sugerida pelo Procurado federal 125 
junto ao IFRS, ou se diretamente PAD, sugerido pela Comissão de Assessoramento 126 
em PADs da reitoria. Presidente informa que há apenas um servidor com formação em 127 
PAD no campus. Falou-se sobreo convite a servidores de outros órgãos, que 128 
recusaram. Serão, então, designados membros para esses processos. Por fim fala 129 
sobre curso de formação de PAD a ser ofertado pelo campus. Servidor Henrique, da 130 
DGP do campus, informa que já foi contratado pela ESAF para a primeira semana de 131 
outubro de 2018. Presidente agradece à participação dos conselheiros nesses dois 132 
anos de trabalho junto ao Conselho de Campus. Suzana questiona sobre a 133 
complementação do pagamento de julho aos estudantes e sobre utilização do valor 134 
das ações universais. Presidente esclarece que será paga a complementação e que 135 
parte dos valores das ações universais será feita para fazer a complementação. O 136 
Presidente colocou a palavra à disposição e como ninguém fez uso dela deu por 137 
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encerrada a sessão às 15h e 6min e, nada mais havendo a constar, eu, Emmanuel de 138 
Bem lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos 139 
presentes. Porto Alegre, dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezoito. 140 
 
Marcelo Augusto Rauh Schmitt, ___________________________________________ 

(Presidente) 

 

Emmanuel de Bem  ____________________________________________ 

(Secretário) 
 

Adriana de Farias Ramos    _______________________________________________ 
 

Ângelo Cássio Magalhães Horn (falta justificada) 
 

Átila Machado Costa ____________________________________________________ 

 

Claudia Schereiner ____________________________________________ 

 

Flavia Helena Conrado Rossato ___________________________________________ 

 

Frederico Duarte Bartz ____________________________________________ 
 

Graciela da Silva Leites __________________________________________________ 

 

Liliane Madruga Prestes (falta justificada) 
 

Luciana Sauer Fontana __________________________________________________ 
 

Marcos Dias Mathies ____________________________________________________ 

 

Odoaldo Ivo Rochefort Neto ____________________________________________ 

 

Paulo Artur Konzen Xavier de Mello e Silva _________________________________ 
 

Suzana Prestes de Oliveira_______________________________________________ 


