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REUNIÃO ORDINÁRIA

CONSELHO DE CAMPUS

GESTÃO 2018/2020

ATA Nº 09/2019

Aos sete (07) dias do mês de outubro (10) de dois mil e dezenove (2019), às quatorze1

horas e quarenta e sete minutos (14h47min), na Sala de Convenções do prédio sede2

do Campus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do3

Rio Grande do Sul – sito à rua Coronel Vicente, 281, no bairro Centro Histórico desta4

capital, foi realizada a nona reunião ordinária do ano de 2019 do Conselho de Campus,5

cuja pauta constou no Ofício-Circular 362/2019/CONCAMP/POA/IFRS expedido pelo6

Presidente Substituto deste Conselho. Iniciou-se a reunião com a presença do7

Presidente Substituto deste Conselho, Fábio Yoshimitsu Okuyama da secretária8

indicada pelo presidente, Iara Elisabeth Schneider e dos conselheiros: Adriana de9

Farias Ramos, Cássio Silva Moreira, Cláudia Schreiner, Clúvio Buenno Soares10

Terceiro, Denise Luzia Wolff, Douglas Neves Ricalde, Filipe Xerxeneski da Silveira,11

Jaqueline Rosa da Cunha. EXPEDIENTE: O conselheiro Douglas Neves Ricalde12

questionou o fato de desde o ano passado o CONCAMP não tem recebido para13

apreciação o Edital de Assistência Estudantil, bem como, o fato do setor de14

assistência estudantil negar informações ao mesmo, por serem sigilosas. Citando a Lei15

12.527/2011, art. 4º, inciso IV , art. 31, § 1º, inciso I e Resolução nº 07/2014 do STJ,16

art. 2º, inciso IV questionou uma listagem publicada no site do campus em 21 de17

agosto de 2019, a qual informava CPFs completos de dezenas de alunos que18

solicitaram auxílios de assistência estudantil e de dois servidores do campus. Solicitou19

informações a respeito de indeferimentos na 4ª Etapa -A do Edital para Assistência20

Estudantil. O Presidente Substituto Fábio informou não ter no momento os dados21

sobre os motivos dos indeferimentos, mas que os alunos tinham prazos para recursos.22

O conselheiro Douglas, referindo-se a Resolução 30/2019 - CONCAMP, questionou23

porque o parecer da Comissão ad hoc sobre o mérito do Termo de Cooperação24

Técnica firmado entre o Campus Porto Alegre do IFRS e a Defensoria Pública da25

União (DPU), não constou na pauta da presente reunião. A conselheira Adriana26

informou que a comissão não conseguiu reunir-se para tratar sobre o tema.Também,27

lembrou aos conselheiros, que não está mais fazendo parte da CLN e que essa vaga28

necessita de preenchimento. O Presidente Substituto Fábio solicitará retorno a29

Comissão ad hoc. INCLUSÕES NA PAUTA EM REGIME DE URGÊNCIA: O30

conselheiro Clúvio solicitou: 1) Calendário Acadêmico 2019: necessidade de criar31

mais um dia letivo para reposição ao dia da paralisação de 03 de outubro; 2)32

Comissão de Alocação de Vagas prorrogar por 60 dias os trabalhos; 3) Edital de33

Afastamento Docente para qualificação em programas de pós-graduação:34

aprovar a listagem preliminar da CPPD; 4) Criação e extinção de cursos: retornar a35

discussão da minuta da resolução; 5) Calendário Acadêmico 2020: CEPE solicitou36
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aprovação do mesmo; 6) Edital nº46/2019 - Eleição discentes CONSUP,CONCAMP,37

CAGPPI,CAGE e CGAE: o Presidente substituto solicita inclusão para homologação38

do resultado. VOTAÇÃO PARA INCLUSÃO EM REGIMES DE URGÊNCIA: 1)39

Calendário Acadêmico 2019: conselheiro Clúvio, por demanda do colegiado de curso40

de Ciências da Natureza, solicitou a inclusão do dia 22/10/2019 como data limite para41

solicitação de oferta especial de componente curricular. Acrescer um sábado letivo42

para reposição da paralisação do dia 03 de outubro. Aprovado inclusão por43

unanimidade. 2) Comissão de Alocação de Vagas: conselheiro Clúvio solicitou44

prorrogação do prazo da comissão por mais 60 dias. Aprovada inclusão (07 a favor -45

01 contra). 3) Edital de Afastamento Docente para qualificação em programas de46

pós-graduação: conselheiro Douglas questionou o regime de urgência. O conselheiro47

Clúvio explicou sobre a troca de membros da CPPD e necessidade de cumprimento48

do cronograma do edital. Aprovada inclusão (07 a favor - 01 contra - 01 abstenção). 4)49

criação e extinção de cursos: prazo para finalização da minuta de criação e extinção50

de cursos para deliberação na plenária do CONCAMP. Aprovada inclusão (07 a favor -51

02 contra). 5) Calendário Acadêmico 2020: conselheira Denise solicitou a urgência52

para organização da comunidade acadêmica. Douglas manifestou-se contra a53

urgência por entender que tendo parecer da CEPE deveria entrar na pauta da54

convocação. Conselheiros discutiram o tema. Aprovada inclusão (07 a favor - 0255

contra - declaração de voto do conselheiro Douglas: contra). 6) Edital nº46/2019 -56

Eleição discentes CONSUP,CONCAMP, CAGPPI,CAGE e CGAE: o Presidente57

substituto Fábio justificou a urgência para que os representantes discentes sejam58

encaminhados nas próximas reuniões do CONSUP, CONCAMP e comissões59

permanentes. O Conselheiro Douglas registrou protesto por considerar que o regime60

de urgência não permite uma avaliação da regularidade do processo.Aprovada61

inclusão (08 a favor - 01 abstenção). ORDEM DO DIA: 1) Calendário Acadêmico62

2019: O Presidente substituto informou que a data disponível para repor a paralisação63

do dia 03/10 seria 07/12. Conselheiros discutem o tema. A conselheira Denise solicitou64

correção do texto referente ao dia 03/12 de 2019/1 para 2020/1 e questionou o65

acréscimo de dias letivo por experiências negativas anteriores. O Presidente substituto66

propôs encaminhamento: correção do texto do dia 03/12 de 2019/1 para 2020/1;67

inclusão do dia 22/10/2019 como data limite para solicitação de oferta especial de68

componente curricular; inclusão do dia 07/12 como dia letivo para reposição do dia69

03/10 sem prejuízo a quem ministrou aula nesse dia. Aprovado por unanimidade. 2)70

Comissão de Alocação de Vagas: o conselheiro Clúvio solicitou prorrogação do71

prazo da comissão por solicitação da mesma, devido a necessidade de considerar a72

alocação de disciplinas nas áreas acadêmicas, ainda não finalizada, para a elaboração73

de minuta de resolução para alocação de códigos de vagas. O conselheiro Clúvio74

acrescentou que as Coordenações das áreas acadêmicas não querem finalizar a75

discussão sobre a alocações de vagas, sem saber as disciplinas que irão ficar em76

cada área, ou seja aguardam definição do conselho. Conselheiros discutiram o tema.77
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Proposta de encaminhamento: prorrogação do prazo da comissão por mais 60 dias78

(até 07/12/2019). Aprovado por 08 votos a favor e 01 abstenção. 3) Edital de79

Afastamento Docente para qualificação em programas de pós-graduação: o80

conselheiro Clúvio pediu a suspensão da reunião por 10 minutos. É dada a palavra a81

Profª Maria Cláudia Kirsch Bíssigo da CPPD para esclarecimentos sobre os trâmites82

do processo. Adriana colocou-se contrária a suspensão por haver somente dois83

representantes da CLN para proferir um parecer oral. Após discussão, Conselheiros84

foram contrários a suspensão. Conselheiro Douglas fez críticas a pontuação na tabela85

2, com relação a pontuação ao cargo de direção, e solicitou destaque indicando a86

troca na ordem de classificação entre Prof Marcelo Augusto Rauh Scimitt e Profª Maria87

Amélia Benincá de Farias. O conselheiro Clúvio informou sobre uma ação cívil onde o88

IFRS precisou pontuar cargo de direção. A conselheira Cláudia sugeriu manter a lista89

preliminar da CPPD e revisar as regras para o próximo edital. Proposta de90

encaminhamento: homologação da lista encaminhada pela CPPD ressalvado o91

destaque do conselheiro Douglas. Aprovado por unanimidade. Foi colocado em92

votação o destaque do Conselheiro Douglas solicitou voto nominal. Votação:93

Contrários ao destaque: Adriana Cássio, Cláudia, Clúvio, Denise, Filipe, Jaqueline. A94

favor ao destaque: Douglas. Abstenções: Fábio. Rejeitado por 07 votos contra, 0195

voto a favor, 01 abstenção. 4) Prazos para fluxos de criação e extinção de cursos:96

O conselheiro Clúvio fez um relato sobre o histórico sobre o tema, propondo que a97

Direção do Campus apresente sua proposta em prazo de 30 dias. Conselheiros98

discutem o tema e prazos viáveis para cumprir trâmites de processos em geral.99

Proposta de encaminhamento: acrescentar a minuta já existente a extinção de cursos,100

e que a Direção do Campus envie à Secretaria do CONCAMP até 07/11, para101

apreciação da CLN e CEPE. Aprovado por unanimidade. 5) Calendário Acadêmico102

2020: Conselheira Denise fez leitura do parecer da CEPE. Conselheiros discutiram103

datas de início e fim dos semestres, retirada de ponte do feriado de Corpus Christi,104

datas de ajuste de matrículas, alterações de sábados letivos, dias de formação105

pedagógica. O conselheiro Cássio fez uma reflexão sobre a finalidade da formação106

pedagógica, propondo uma ação com atividades de integração entre107

servidores/discentes, retirando um dos dias propostos de formação no calendário. A108

conselheira Jaqueline questionou sobre a data para ingresso de diplomado como109

possibilidade de preenchimento vagas. Conselheiro Douglas esclareceu sobre os110

editais de transferência interna que antecedem o ingresso de diplomado, e sobre a111

manutenção da ocupação a vaga por alunos ausentes. O Presidente Substituto Fábio112

fez considerações sobre: havendo a alteração do início do semestre para 27 de113

fevereiro, concordou com a proposta do conselheiro Douglas em antecipar a data para114

o ajuste de matrícula; em 27 de agosto uma proposta de calendário vazio foi enviada115

as Coordenadorias vinculadas a Direção de Ensino e a DDI; sobre a manifestação da116

Graciela, houve proposta para alteração do dia 09/03 (quinto dia após início das aulas);117

em relação a formação pedagógica, há uma tentativa de recompor a CIPE para pensar118
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a programação da formação pedagógica; referente ao comentário da Profª Jaqueline,119

a solicitação para a assistência estudantil é anterior ao início do semestre letivo, sendo120

que isso possibilita o início do pagamento no mês de março. O conselheiro Clúvio121

sugeriu a formação pedagógica no dia 11/03 focando o tema do “Dia da Mulher” como122

atividade letiva e no dia 11/08 no semestre 2020/2. Propõe o final do semestre 2020/1123

o para 27/07 e retirar a ponte de 12/06, ganhando 05 dias letivos. O Presidente124

Substituto Fábio colocou que o fechamento do semestre no dia 21/07, dificultaria o125

trabalho dos processo de matrícula pela TI, a qual precisa pelo menos três dias, a fim126

de gerar as opções de matrícula para cada aluno. Após discussão pelos conselheiros127

são estabelecidos os seguintes destaques: 1) Início do semestre 2020/1 em 27 de128

fevereiro; 2) Remoção a ponte do dia 12 de junho; 3) Formação Pedagógica em 11/03129

3 11/08 sendo dia letivo em ação conjunta com os discentes; 4) Encerramento do130

semestre 2020/1 em 21/07; 5) Encerramento do semestre 2020/2 em 21 de dezembro;131

6) 06/03: último dia para ajuste de matrícula e matrícula extra-curricular. O conselheiro132

Clúvio solicitou que fossem revisadas as datas alusivas no Calendário Acadêmico133

2020. Colocado em aprovação o parecer da CEPE sobre o Calendário Acadêmico134

com destaques: Aprovado por 08 votos a favor e 01 abstenção. 1º Destaque: Início135

do semestre 2020/1 em 27 de fevereiro. Aprovado por 06 votos a favor, 01 contra e136

02 abstenção. 2º Destaque: Retirar a ponte do dia 12 de junho: Rejeitado por 02137

votos a favor, 03 votos contra, 04 abstenções. 3º Destaque: Formação Pedagógica138

em 11/03 3 11/08 como dias letivos em ação conjunta com os discentes,139

convidando Grêmio Estudantil e DCE para o planejamento. Aprovado por 06 votos140

a favor e 03 abstenção. 4º Destaque: Encerramento do semestre 2020/1 em 21/07:141

Retirado pelo conselheiro Clúvio em consenso com os conselheiros. 5º Destaque:142

Encerramento do semestre 2020/2 em 21 de dezembro: Aprovado por 07 votos a143

favor, 01 voto contra e 01 abstenção. 6º Destaque: 06/03: último dia para ajuste de144

matrícula e matrícula extra-curricular. Após discussão, o conselheiro Douglas145

altera a data para 04/03: Aprovado por 06 votos a favor, 01 voto contra e 2146

abstenções. O Presidente Substituto Fábio esclareceu que as datas limites para os147

professores responderem as solicitações terão de ser redefinidas, antecipando148

proporcionalmente. Tendo encerrado o tempo da reunião, o Presidente Substituto149

coloca em votação a prorrogação por mais 01h. Conselheiro Cássio, justificando a150

impossibilidade de permanecer, retirou-se da reunião. Aprovado por 06 votos a favor151

e 2 contras. 6) Edital nº46/2019 - Homologação dos discentes eleitos para152

CONSUP,CONCAMP, CAGPPI,CAGE e CGAE: O Presidente Substituto convida o153

representante do DCE, Rafael Borba o qual explanou sobre o processo eleitoral.154

Informou que houve reclamação de três alunos, e apenas um aluno não conseguiu155

votar, o qual foi orientado a procurar o Prof Marcelo para ser auxíliado, porém o156

mesmo não compareceu. Todos os alunos que buscaram auxílio conseguiram votar.157

O conselheiro Douglas questiona a forma de como é composta a lista de votantes. O158

Prof Fábio informou que a lista é formada via CPF dos alunos do campus digital e do159
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SIGAA e, também, que não houve recurso sobre a lista preliminar dos eleitos. Relatou,160

também, que três processos foram abertos fora do prazo pelo mesmo aluno,161

questionando sistema de eleição utilizado no campus. Falou ainda, que esse processo162

eleitoral buscou a inclusão dos alunos no processo, optando por uma comissão163

exclusivamente de alunos. Colocado em regime de votação a homologação do164

resultado do edital nº 46/2019. Aprovado por 07 votos a favor e 01 abstenção.165

PAUTA ORDINÁRIA: 1) Aprovação das atas: O Presidente Substituto abriu166

discussão para aprovação das atas. O conselheiro Douglas solicitou novamente a167

inclusão na Ata nº 06/2019 e na Ata nº 07 das respectivas reuniões ordinárias do168

trecho lido por ele nestas reuniões sobre a fala do conselheiro André Martins a169

respeito de o conselheiro Douglas pedir música. Devido a necessidade dos170

conselheiros Clúvio (previamente avisado por ter aula) e Adriana retiraram-se da171

reunião, sendo que assim, a mesma foi interrompida por falta de quórum. O presidente172

deu por encerrada a sessão, nada mais havendo a constar, eu, Iara Elisabeth173

Schneider lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e174

pelos presentes. O teor completo da plenária encontra-se em gravação de áudio a175

disposição na Secretaria do Concamp. Porto Alegre, sete de outubro de dois mil e176

dezenove.177

Fábio Yoshimitsu Okuyama ___________________________________________

(Presidente Substituto)

Iara Elisabeth Schneider _______ _______________________________________

(Secretária)

Adriana de Farias Ramos _______________________________________________

Cássio Silva Moreira ___________________________________________________

Cláudia Schreiner _____________________________________________________

Clúvio Buenno Soares Terceiro ___________________________________________

Denise Luzia Wolff ______________________________________________________

Douglas Neves Ricalde __________________________________________________

Filipe Xerxeneski da Silveira ______________________________________________
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Jaqueline Rosa da Cunha ________________________________________________


