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Aos doze (12) dias do mês de novembro (11) de dois mil e dezoito (2018), às quatorze
horas e cinco minutos (14h05min), na Sala de Convenções do nono (9°) andar do
prédio sede do Campus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação Ciências e
Tecnologia do Rio Grande do Sul – sito à rua Coronel Vicente, 281, no bairro Centro
Histórico desta capital, foi realizada reunião ordinária do ano de 2018 do Conselho de
Campus, cuja pauta constou na Convocação 09/2018 expedida pelo Presidente deste
Conselho. Iniciou-se a reunião com a presença do Presidente deste Conselho,
Marcelo Augusto Rauh Schmitt, da secretária indicada pelo presidente, Elenisse C.
Mederos Torres e dos conselheiros: Adriana de Farias Ramos, André Rosa Martins,
Ângelo Cássio Magalhães Horn (suplente), Cássio Silva Moreira, Clúvio Buenno
Soares Terceiro, Douglas Neves Ricalde, Filipe Xerxeneski da Silveira, Frederico
Duarte Bartz (Assufrgs), Gislaine Teresinha Caetano de Freitas, Matheus Moura da
Silva, Roselaine Tyska Carvalho. Faltas justificadas: Andréa Ribeiro Gonçalves Leal,
Denise Luzia Wolff, Jaqueline Rosa da Cunha, Patrícia Martins Barcellos. Faltas não
justificadas: Daniela Soares Rodrigues, Yan Almeida Souza, John Lennon da Costa
Pompeo e Guilherme Dornelas Câmara (Andes-SN). Expediente: O presidente
informou que, devido à discussão ocorrida na reunião anterior, considerará que o
pedido de vista poderá ser feito a partir do início da discussão até o momento anterior
à votação do item em pauta. Item 01 – Aprovação das Atas: Reunião
Extraordinária 02/2018, Reunião Ordinária 07/2018, Reunião Extraordinária
03/2018. A apreciação das atas foi adiada para próxima reunião por não terem sido
dispostas em tempo hábil à leitura dos conselheiros. O conselheiro Douglas lembrou
que o Regimento Interno do Conselho, ainda vigente, prevê que a presidência deve
submeter as atas à apreciação sempre na reunião subsequente, sendo esta a quarta
sessão após a sua posse neste órgão sem que ainda tenha sido aprovada nenhuma
ata. Pediu que a presidência dê condições à secretaria do Conselho para que este
setor possa cumprir as suas atribuições com tranquilidade em observação ao princípio
da publicidade, pois duas atas de reuniões deste Conselho ocorridas em 2012 sequer
foram redigidas, além de atas já aprovadas de 2014 não terem sido publicadas no site
do campus. Item 02 – Aprovação da Resolução Ad referendum nº 50/2018: O
conselheiro Douglas se manifestou expondo que os projetos encaminhados pelos
núcleos de ações afirmativas, para utilização do valor a ser destinado conforme
Resolução nº 25/2018, foram os mesmos apresentados à CGAE e aprovados por essa
comissão, sendo projetos de extensão. Discorda da forma como vem sendo aplicados
esses recursos no IFRS, pois segundo ele, de acordo com uma das Instruções
Normativas da Pró-reitoria de Ensino do IFRS, do ano de 2018, que normatizam a
aplicação dos recursos da Assistência Estudantil, caso os valores destinados às ações
universais de um campus não fossem executados em até 45 dias antes do final do
ano, esses deveriam retornar para o orçamento geral da Assistência Estudantil do
IFRS, sendo repartidos entre os demais campi para pagamento de auxíliospermanência. Por isso, embora entenda o mérito das ações dos dois núcleos de
Ações Afirmativas, se coloca contra a homologação da Resolução ad referendum nº
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50/2018, pois julga não ser este o caminho para a obtenção de recursos para NEABI e
NEPEGS, e propõe que o recurso de R$ 3.000,00 (três mil reais) destinado a cada um
dos núcleos seja devolvido à Reitoria, para que seja redistribuído em forma de auxíliopermanência no mês de dezembro para os alunos em situação de vulnerabilidade
socioeconômica. O presidente informou que outra parte considerável do recurso
destinado às Ações Universais de Assistência Estudantil já foi devolvida à Reitoria e
em seguida colocou a Resolução ad referendum nº 50/2018 para votação. Em
votação: Aprovada com 01 voto contrário. Item 03 – Processo nº
23368.002531/2018-19: Opção por Área Acadêmica – Após parecer de vistas: O
conselheiro Clúvio Buenno fez a leitura do parecer. O conselheiro André Martins fez
alguns argumentos em relação ao parecer de vista modificar o objeto do ponto de
pauta – apreciação dos pedidos dos docentes de efetivo exercício em área acadêmica,
pois diz que não se teve os pareceres das comissões permanentes do Conselho de
Campus especificamente sobre a questão da alocação dos códigos de vagas. O
conselheiro Douglas falou um pouco sobre componente curricular em outra área,
alocação da vaga, desvio de função e deu exemplo dos professores de geografia. A
conselheira Adriana Ramos defendeu a ideia de que o conselho deva aprovar primeiro
a alocação do exercício docente com base na área de formação e atuação e não
aprovar alocação da vaga nas áreas. Defendeu que o parecer da Comissão de
Legislação e Normas trata de onde o docente vai atuar para compreender porque ele
não deve deixar de dar disciplinas da sua área de concurso. Falou que é o edital de
concurso que determina em que o docente vai atuar, que é ele que caracteriza as
funções do docente, além de outras normas que garantem o direito do mesmo de
atuar no ensino, na pesquisa e na extensão de forma indissociada e que desvio de
função é o professor negligenciar as atividades da sua área de concurso. Os
conselheiros discutiram um pouco mais sobre o tema em pauta e em seguida o
presidente do Conselho resolveu ler todos os nomes e a proposta de localização para
não haver dúvidas. O conselheiro Douglas destacou e argumentou o porquê acha que
quatro professores deveriam estar em outra opção de área. O presidente Marcelo
pediu e obteve autorização dos conselheiros para que os professores de geografia,
que estavam presentes, pudessem falar. Após os professores de geografia e o
professor Celson Roberto Canto Silva falarem, o presidente do conselho explicou
sobre a questão das aulas da professora Gleide Penha de Oliveira. O presidente do
conselho sugeriu votar a localização de todos os professores, com as seguintes
exceções: 1) do docente que substituiu a professora Aline Hentz; 2) da professora
Ângela Flach; 3) do professor Celson Roberto Canto Silva; 4) da professora Gleide
Penha de Oliveira; 5) da professora Renata Dias Silveira e; 6) do professor André
Rosa Martins. Os docentes nomeados são os destaques e depois que forem votados
cada um dos destaques passarão a votar os dois itens do parecer do conselheiro
Clúvio. A pedido do conselheiro Clúvio a votação foi nominal. Votação: Lista de todos
os docentes (nome e localização na área), retirados os nomes destacados. Aprovar a
localização nas áreas acadêmicas de acordo com o parecer da Comissão de
Legislação e Normas e com parecer de vista do conselheiro Clúvio, com exceção dos
destaques. Em Votação: Aprovado por unanimidade. Em seguida passaram para as
votações nominais dos destaques. Professora Renata Dias Silveira opta pela Área
de Ciências Ambientais e a proposta do conselheiro Douglas é que seja
localizada na Área de Ciências Humanas. 1ª Votação nominal: André: Ciências
Ambientais; Cássio: Ciências Ambientais; Clúvio: Ciências Ambientais; Adriana:
Ciências Ambientais; Douglas: Ciências Humanas; Filipe: Ciências Ambientais;
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Gislaine: Ciências Ambientais; Matheus: Ciências Ambientais;Roselaine: Ciências
Ambientais; Marcelo: Ciências Ambientais; Frederico: Ciências Ambientais.
Professora Ângela Flach, pela proposta da Comissão de Legislação e Normas e
parecer do conselheiro Clúvio está na Área de Ciências da Informação e a
proposta do conselheiro Douglas é para estar na área de Ciências Humanas. 2ª
Votação nominal: André: Ciências da Informação; Cássio: Ciências da Informação;
Clúvio: Ciências da Informação; Adriana: Ciências da Informação; Douglas: Ciências
Humanas; Filipe: Ciências da Informação; Gislaine: abstenção; Matheus: abstenção;
Roselaine: abstenção; Marcelo: Ciências da Informação; Frederico: Ciências da
Informação. Professor Celson Roberto Canto Silva está na área de Ciências
Ambientais e a proposta do conselheiro Douglas Neves Ricalde é para área de
Ciências Biológicas. 3ª Votação nominal: André: Ciências Ambientais; Cássio:
Ciências Ambientais; Clúvio: Ciências Ambientais; Adriana: Ciências Ambientais;
Douglas: Ciências Biológicas; Filipe: Ciências Ambientais; Gislaine: Ciências
Ambientais; Matheus: Ciências Ambientais; Roselaine: Ciências Ambientais; Marcelo:
Ciências Ambientais; Frederico: Ciências Ambientais. Professora Gleide Penha de
Oliveira, pela proposta da comissão e parecer de vista, está na área de
administração, turismo e economia e pela proposta do conselheiro Douglas
Neves Ricalde é para estar na área de letras. 4ª Votação nominal: André:
administração; Cássio: administração; Clúvio: administração; Adriana: administração;
Douglas: letras; Filipe: administração; Gislaine: abstenção; Matheus: administração;
Roselaine: administração; Frederico: administração; Marcelo: administração.
Professor André Rosa Martins, pela proposta da comissão e parecer de vista,
está na área de Alimentos e pela proposta do conselheiro Douglas Neves
Ricalde é para estar na área de Ciências Biológicas. 5ª Votação nominal: Cássio:
Alimentos; Clúvio: Alimentos; Adriana: Alimentos; Douglas: Ciências Biológicas; Filipe:
Alimentos; Gislaine: Alimentos; Matheus: Alimentos; Roselaine: abstenção; Frederico:
Alimentos; Marcelo: Alimentos. Professor André estava impedido por ser parte
interessada. Os conselheiros decidiram que a situação da professora Aline Hentz
ficará para próxima reunião, haja vista que a professora não se encontra em efetivo
exercício no campus. Após as votações nominais terminarem o presidente leu o
parecer do conselheiro Clúvio. O conselheiro Douglas mencionou vigência da
resolução nº 82/2011 do Consup e após ler o artigo 20, parágrafo 6º do Regimento
Complementar do campus, que impede a definição de quantidade mínima de carga
horária para docente assumir encargos didáticos de outra área acadêmica quando
esta não corresponder a sua área de concurso, a conselheira Adriana pediu para
retirar o item “a” do parecer da CLN por ferir o dispositivo citado pelo colega Douglas.
Os conselheiros debateram sobre os dispositivos e encaminhamentos do parecer de
vista e logo o presidente leu uma proposta para discussão ou votação. Em votação o
item “c” do parecer de vista, que indica a manutenção do exercício de docente
substituto na mesma área acadêmica do docente efetivo que gerou a vaga:
Aprovado. O presidente leu a proposta de que o Concamp estabeleça uma comissão
ad hoc para, no prazo de 180 dias, propor alteração da Resolução nº 44/2017 e propor
as alocações de vaga docentes nas Áreas Acadêmicas. Após, duas propostas foram
colocadas para apreciação, uma de formação de uma comissão externa (ad hoc) e
outra de formação de uma comissão mista. Em votação: 07 votos favoráveis à
criação de uma Comissão Mista e 02 votos favoráveis à criação de uma
Comissão Externa. Aprovada a criação de uma Comissão Mista. A conselheira
Adriana propôs e foi colocado para votação que na comissão mista tenha
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representantes da Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria de Ensino, Comissão de
Legislação e Normas e Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão. Em votação:
Aprovado. O presidente do conselho lembrou para votar que essa comissão será
responsável por duas tarefas: 1ª) Proposta de revisão da Resolução nº 44/2017 e; 2º)
Proposta da alocação das vagas docentes nas Áreas Acadêmicas. Em votação:
Aprovado. Os conselheiros votaram também no Prazo para eleger os coordenadores
das áreas até 23 (vinte e três) de novembro de 2018 (dois mil e dezoito). Em votação:
Aprovado. O presidente do Conselho de Campus pediu e foi aprovada a prorrogação
de mais 1 hora para reunião. Item 04 – Processo 23368.002648/2017-11: Alteração
do Projeto Político Pedagógico do Curso Técnico em Administração
Subsequente do IFRS Campus Porto Alegre: O conselheiro André pediu vistas ao
processo. Item 05 – Aprovação do Calendário Acadêmico 2019: O conselheiro
Filipe Xerxeneski leu o parecer da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão, que
rejeita a proposta de calendário acadêmico apresentada pela Gestão de Ensino. O
conselheiro Clúvio leu parecer divergente. O conselheiro Cássio apresentou sua
sugestão para o calendário no projetor. Logo os conselheiros discutiram o início do
ano letivo, tendo como sugestões: da Diretoria de Ensino, parecer do conselheiro
Clúvio e sugestão do conselheiro Cássio. O conselheiro Douglas concorda com a
sugestão de proposta do conselheiro Cássio, pois afirma que o pagamento dos
recursos da assistência estudantil dos alunos ficará em tempo hábil. Os conselheiros
debateram as propostas. O conselheiro André sugeriu reduzir a Formação Pedagógica
para 1 (um) dia no primeiro semestre e fazer à distância no segundo semestre. O
presidente da sessão sugeriu votarem início e fim do semestre das três propostas e
depois realizar a votação sobre a Formação Pedagógica. O conselheiro Cássio pediu
votação nominal. Para votação foram encaminhadas as seguintes propostas: início do
primeiro semestre no dia 20/2/2019 (com seis sábados letivos) ou no dia 25/02/2019
(com nove sábados letivos), ambas as datas com 1 (um) dia de Formação Pedagógica
e término do semestre em 10/07/2019. Em votação: Gislaine: 20/2/2019; Matheus:
20/2/2019; Roselaine: 20/2/2019; Adriana: 20/2/2019; Douglas: 25/02/2019; Filipe:
20/2/2019; André: 25/02/2019; Cássio: 25/02/2019; Clúvio: 20/2/2019, Frederico:
20/2/2019; Marcelo: 20/2/2019. Foram 8 (oito) votos a favor do dia 20/02/2018 e 3
(três) votos a favor do dia 25/02/2018. O início das aulas do 1º semestre no dia
20/02/2018 foi aprovado pela maioria. Os conselheiros discutiram os dias para o
segundo semestre e decidiram colocar para votação nominal as duas propostas:
período de 05/08/2019 a 18/12/2019 com 4 (quatro) sábados letivos; ou período de
30/07/2019 a 11/12/2019 com nenhum sábado letivo, mas com possibilidade de
recuperação de aulas em dias da semana distintos daqueles definidos para os
componentes curriculares prejudicados por feriados. Em votação: Gislaine:
05/08/2019; Roselaine: 05/08/2019; Adriana: 05/08/2019; Douglas: 05/08/2019;
Filipe: 05/08/2019; André: 05/08/2019; Cássio: 05/08/2019; Clúvio: 30/07/2019;
Frederico: 30/07/2019; Marcelo: 30/07/2019. O conselheiro Matheus não votou, pois
pediu licença e saiu para um compromisso de aula. A votação terminou favorável ao
período de 05/08/2019 a 18/12/2019, com 4 (quatro) sábados letivos, sendo o dia
02/08/2019 para a Formação Pedagógica. Ao final da reunião discutiram os
destaques. O destaque do conselheiro André, com Formação Pedagógica à distância.
Em votação: 01 (um) voto a favor e os restantes contra. Não aprovado. O
presidente propôs acrescentar no calendário o dia 26/9/2019, “Dia do Surdo”. Em
votação: Aprovado por unanimidade. A conselheira Adriana lembrou que o
Conselho Superior aprovou o dia 20 de novembro, “Dia da Consciência Negra”, como
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dia letivo sem aula e todos decidiram que nesse dia terá atividades pedagógicas
relativas ao tema. Por último o conselheiro Douglas sugere retirar item relativo às
inscrições para a Assistência Estudantil no semestre 2019/2, de 07 a 13 de agosto de
2019, devendo submeter estas datas à apreciação na próxima reunião ordinária
juntamente com o edital de concessão de auxílios da assistência estudantil para o ano
de 2019. O presidente do conselho defende manter o período. Em votação a
proposta do conselheiro Douglas de retirar o período para examiná-la melhor:
Aprovado por todos. O conselheiro Douglas fez algumas considerações em relação
às inclusões de datas relativas às ações afirmativas. Também destacou datas
importantes que vieram da PROEN, relativas ao cronograma do processo seletivo,
para acrescentar no calendário. O presidente perguntou se alguém quer rejeitar o
calendário, conforme o parecer da CEPE. Em votação: Aprovada a não rejeição.
Calendário Acadêmico 2019 aprovado. O Presidente deu por encerrada a sessão e,
nada mais havendo a constar, eu, Elenisse Camacho Mederos Torres lavrei a
presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes.
Porto Alegre, doze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito.

Marcelo Augusto Rauh Schmitt, ___________________________________________
(Presidente)
Elenisse Camacho Mederos Torres _______________________________________
(Secretária)
Adriana de Farias Ramos _______________________________________________
André Rosa Martins ____________________________________________________
Andréa Ribeiro Gonçalves Leal =======FALTA JUSTIFICADA================
Ângelo Cássio Magalhães Horn __________________________________________
Cássio Silva Moreira ___________________________________________________
Clúvio Buenno Soares Terceiro ___________________________________________
Daniela Soares Rodrigues============FALTA NÃO JUSTIFICADA=============
Denise Luzia Wolff==================FALTA JUSTIFICADA=================

Ata nº 08/2018 Reunião Ordinária do CONCAMP - Página 5 de 6

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre
Rua Coronel Vicente, 281 - CEP 90.030-040 – Porto Alegre/RS - Tel. (51) 3930-6010 - www.poa.ifrs.edu.br
Conselho do Campus

Douglas Neves Ricalde __________________________________________________
Filipe Xerxeneski da Silveira ______________________________________________
Frederico Duarte Bartz __________________________________________________
Gislaine Teresinha Caetano de Freitas ______________________________________
Guilherme Dornelas Camara______________________________________________
Jaqueline Rosa da Cunha===============FALTA JUSTIFICADA==============
Matheus Moura _______________________________________________________
Paulo Francisco Slomp __________________________________________________
Roselaine Tyska Carvalho ________________________________________________
Rui Paulo Dias Muniz==================DESLIGADO À PEDIDO=============
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