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REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CAMPUS 

GESTÃO 2018/2020 

ATA Nº 06/2018 

 

Aos dez (10) dias do mês de setembro (09) de dois mil e dezoito (2018), às 1 

quatorze horas e cinco minutos (14h05min), na Sala de Convenções do nono 2 

(9°) andar do prédio sede do Campus Porto Alegre do Instituto Federal de 3 

Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Sul – sito à rua Coronel 4 

Vicente, 281, no bairro Centro Histórico desta capital, foi realizada reunião 5 

ordinária do ano de 2018 do Conselho de Campus, cuja pauta constou na 6 

Convocação 07/2018 expedida pelo Presidente deste Conselho. Iniciou-se a 7 

reunião com a presença do Presidente deste Conselho, Marcelo Augusto Rauh 8 

Schmitt, da secretária indicada pelo presidente, Elenisse C. Mederos Torres e 9 

dos conselheiros: Adriana de Farias Ramos, Cássio Silva Moreira, Cláudia 10 

Schreiner, Clúvio Buenno Soares Terceiro, Denise Luzia Wolff, Douglas Neves 11 

Ricalde Filipe Xerxeneski da Silveira, Gislaine Teresinha Caetano de Freitas, 12 

John Lennon da Costa Pompeo, Jaqueline Rosa da Cunha, Patrícia Martins 13 

Barcellos, Yan Almeida Souza. Faltas justificadas: Frederico Duarte Bartz, Rui 14 

Paulo Dias Muniz, Guilherme Dornelas Camara, Paulo Francisco Slomp. A 15 

reunião começou com a posse de todos os conselheiros presentes – Item 01 – 16 

Posse dos membros conselheiros do Conselho de Campus. Logo, o 17 

presidente do conselho deu abertura para a parte do Expediente da reunião. O 18 

servidor Douglas pediu esclarecimentos sobre quem ocupa a função de Diretor 19 

ou Diretora de Gestão de Pessoas no campus. O presidente afirmou que quem 20 

ocupa esta função é o substituto eventual da servidora Martha, o servidor 21 

Henrique. A partir da resposta Douglas  entrega um requerimento de pedido de 22 

retirada definitiva do conselheiro Henrique, da suplência da chapa do 23 

conselheiro Filipe, por conta de um dispositivo regimental que impede o 24 

exercício de pessoas com cargos de Direção neste órgão. Pediu também a 25 

inclusão na pauta de uma comissão Ad hoc para a revisão do regimento do 26 

conselho de campus. O presidente conselheiro pediu a retirada da pauta o item 27 

2 - aprovação da ata, atraso ocasionado por mudanças na secretaria. 28 

Professor Clúvio colocou em questionamento como está sendo feito o controle 29 

pela direção do campus e o quanto o conselho deve se ater em relação aos 30 

prazos estabelecidos pelo regimento dos mandatos das coordenações de 31 

curso. O presidente do conselho Marcelo Schmitt explicou a dúvida em 32 

questão, sugeriu encaminhar para a Comissão de Legislação e Normas e 33 

propôs trazer, com parecer, a discussão para a próxima reunião extraordinária. 34 

Professor Clúvio solicitou ao presidente do conselho que traga com rapidez 35 

para o conselho a discussão do calendário acadêmico de 2019. O conselheiro 36 

Douglas solicitou a inclusão na pauta, em regime de urgência, da composição 37 

de uma comissão ad hoc para trabalhar uma proposta de um novo regimento 38 

interno do conselho. Em votação: aprovada a inclusão. O presidente 39 

conselheiro solicita a retirada da pauta o Item 02 – Aprovação da ata nº 40 

02/2018. Em votação: aprovada a retirada. Foi proposta pelo Presidente a 41 

seguinte votação: Gislaine, Denise Wolff e André Martins como membros da 42 
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Comissão ad hoc que deverão entregar o resultado do trabalho até dia 12 de 43 

novembro. Em votação: aprovada a proposta. Item 03 – Designações para 44 

as comissões do Conselho de Campus: O presidente falou um pouco de 45 

cada uma das comissões e logo o conselho designou os membros das 46 

comissões. As comissões serão assim compostas: Comissão de Legislação e 47 

Normas: Adriana de Farias Ramos; Andréa Ribeiro Gonçalves Leal; Clúvio 48 

Buenno Soares Terceiro; Henrique Leonardi de Oliveira; Roselaine Tyska 49 

Carvalho. Comissão de Assuntos Administrativos, Orçamento e Finanças: 50 

André Rosa Martins; Gislaine Teresinha Caetano de Freitas; Marcelo Mallet 51 

Siqueira Campos; Suzinara da Rosa Feijó. Comissão de Ensino Pesquisa e 52 

Extensão: Ângelo Cássio Magalhães Horn; Cássio Silva Moreira; Cláudia 53 

Schreiner; Denise Luzia Wolff; Filipe Xerxeneski da Silveira; Nathalia Kimberly 54 

Machado Machado. Comissão de Assuntos Acadêmicos e Integração 55 

Comunitária: Douglas Neves Ricalde, Jaqueline Rosa da Cunha; John Lennon 56 

da Costa Pompeo; Patrícia Martins Barcellos; Yan Almeida Souza. Em 57 

votação: aprovada. Item 04 – Homologação do resultado final do edital 58 

45/2018 – Processo eleitoral para a Comissão de Assistência Estudantil 59 

do Campus: Douglas questionou por que havia, no processo, uma resolução 60 

do Conselho dando liberdade ao presidente para escolher os membros da 61 

comissão eleitoral responsável por conduzir este pleito, mas foi o diretor-geral 62 

por meio de uma portaria quem designou tais membros. O presidente justificou 63 

que o regimento geral do IFRS prevê, art. 55 §4º, que é o diretor-geral que 64 

emite portaria. Houve alguns debates sobre a documentação requerida e 65 

necessidade de desburocratização nos processos. Nos encaminhamentos, o 66 

conselheiro Douglas propôs, ao segmento docente, que seja chamada uma 67 

assembléia para a escolha de dois servidores para compor a inscrição e 68 

representar esse segmento, sugeriu também que a comissão eleitoral 69 

apresente, à presidência deste conselho, no prazo máximo de cinco dias úteis 70 

todos os documentos que constam nos anexos dos e-mails enviados pelos 71 

discentes e que a presidência deste conselho faça ad referendum a 72 

homologação dessas duas candidatas voltando à pauta da próxima reunião 73 

deste conselho com todas as documentações comprobatórias para que 74 

possam homologar definitivamente a participação desses alunos ao processo. 75 

O professor Clúvio propôs o encaminhamento de aprovar o relatório da forma 76 

que receberam e que a comissão nomeie ainda hoje os docentes ad hoc. O 77 

presidente propôs a homologação da eleição discutida e os docentes 78 

escolhidos numa assembléia. A proposta, dos docentes, para a comissão de 79 

assistência Estudantil sejam escolhidos em assembléia convocada pelo 80 

presidente do conselho. Em votação: aprovado. A homologação do processo 81 

eleitoral (item 4): 8 votos. A Proposta do conselheiro Douglas é de a comissão 82 

acrescentar os documentos, e o presidente do conselho fazer a resolução 83 

homologando os candidatos discentes ad referendum e após votar a 84 

confirmação ou não pelo CONCAMP. Em votação: Aprovado com 5 votos e 0 85 

abstenção. Item 05 – Assuntos Gerais: O conselheiro Douglas relatou um fato 86 

envolvendo a Coordenadoria de Assuntos Comunitários e esclareceu que é 87 

atribuição regimental dessa coordenadoria propor a alocação das salas de aula 88 

do Campus - o chamado “ensalamento” (cf. Art. 68, V, do Regimento 89 

Complementar do Campus) e frisou que não compete à Coordenadoria de 90 
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Gestão de Ensino tal tarefa. Pediu mais atenção da coordenadoria de Gestão 91 

de Ensino para as atribuições de averiguar a freqüência dos alunos 92 

mensalmente a fim de encaminhamento ao pagamento do auxílio de 93 

assistência estudantil dos alunos e também da Coordenadoria de Assistência 94 

Estudantil que faz o acompanhamento acadêmico, principalmente dos alunos 95 

com vulnerabilidade socioeconômica, pois compete a esse setor avaliar as 96 

condicionalidades dos alunos para o recebimento do auxílio. Estranhou e-mail 97 

recebido pela coordenadoria de Gestão de Ensino no qual o coordenador de 98 

Assistência Estudantil colocou em dúvida de quem era a responsabilidade pelo 99 

encaminhamento do memorando com a lista de alunos aptos a receberem o 100 

pagamento dos auxílios. Por isto esclareceu aos alunos presentes que é da 101 

coordenadoria de Assistência Estudantil a responsabilidade deste 102 

encaminhamento e em caso de eventual atraso no pagamento relativo aos 103 

valores e à definição dos grupos de vulnerabilidade precisa ser averiguada se a 104 

falha foi da coordenadoria de Assistência Estudantil ou da coordenadoria de 105 

Orçamento e Finanças, pois a coordenadoria de Gestão de Ensino não tem 106 

competência para estas definições. Outra questão que o conselheiro 107 

mencionou foi o questionamento de alguns alunos sobre as portas fechadas de 108 

algumas salas do setor de Coordenadoria de Assistência Estudantil no período 109 

de recurso ao edital de renovação dos auxílios estudantis. Pediu ao presidente 110 

que conversasse com os responsáveis pela assistência estudantil no campus 111 

para que apresentassem o quanto antes um edital para concessão de auxílios 112 

a fim de dirimir os atrasos nos pagamentos. Foram discutidos, sugerido pelo 113 

conselheiro Douglas, as responsabilidades que cada setor tem em relação ao 114 

funcionamento de formulário online de inscrição de alunos para o auxilio 115 

estudantil; auxílio permanência; indeferimentos de inscrições; documentações 116 

incompletas. A conselheira Adriana falou em nome da comissão eleitoral para o 117 

processo de escolha de membros das comissões permanentes, 118 

remanescentes e membros externos do conselho de Campus e verificaram no 119 

regimento geral do IFRS e no regimento complementar a questão dos 120 

mandatos dos membros externos do conselho que não consta o período de 121 

mandato desses representantes, informou que a comissão eleitoral já tinha 122 

iniciado os trabalhos, mas que irá propor a revisão do edital de eleição dos 123 

membros das comissões permanentes, falou também que o mandato dos 124 

membros externos se encerra somente em março de 2019 e que a comissão 125 

eleitoral irá propor um edital com prazos extensos a fim de que o processo seja 126 

encerrado pouco antes do término do mandato. O Presidente Marcelo finalizou 127 

a reunião explicando as dúvidas por parte das conselheiras Jaqueline e 128 

Patrícia relacionado com a documentação e auxílio da bolsa estudantil.  O 129 

Presidente colocou a palavra à disposição e como ninguém fez uso dela deu 130 

por encerrada a sessão e, nada mais havendo a constar, eu, Elenisse 131 

Camacho Mederos Torres lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será 132 

assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre, dez dias do mês de 133 

setembro de dois mil e dezoito. 134 

 
Marcelo Augusto Rauh Schmitt, ___________________________________________ 

(Presidente) 
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Elenisse Camacho Mederos Torres  _______________________________________ 

(Secretária) 
 

Adriana de Farias Ramos    _______________________________________________ 
 

Cássio Silva Moreira ____________________________________________________ 
 

Cláudia Schereiner _____________________________________________________ 

 

Clúvio Buenno Soares Tereceiro ___________________________________________ 

 

Gislaine Teresinha Caetano de Freitas ______________________________________ 

 

Denise Luzia Wolff ______________________________________________________ 

 

Douglas Neves Ricalde __________________________________________________ 
 

Filipe Xerxeneski da Silveira ______________________________________________ 
 

Gislaine Teresinha Caetano de Freitas ______________________________________ 
 

John Lennon da Costa Pompeo ___________________________________________ 
 

Jaqueline Rosa da Cunha ________________________________________________ 

 

Patrícia Martins Barcellos ________________________________________________ 

 

Yan Almeida Souza ___________________________________________________ 

 

Frederico Duarte Bartz (ASSUFRGS) ---------------- Ausência justificada ----------------- 

 
Guilherme Dornelas Câmara (ANDES-SN) ----------- Ausência justificada ---------------- 

 

 


