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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONSELHO DE CAMPUS 

GESTÃO 2018/2020 

ATA Nº 03/2018 

 
Aos cinco (05) dias do mês de outubro (10) de dois mil e dezoito (2018), às dezessete 1 

horas e trinta minutos (17h30min), na Sala de Convenções do nono (9°) andar do 2 

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 extraordinária do ano de 2018 do 5 

Conselho de Campus, cuja pauta constou na Convocação 03/2018 expedida pelo 6 

Presidente deste Conselho. Iniciou-se a reunião com a presença do Presidente deste 7 

Conselho, Marcelo Augusto Rauh Schmitt, da secretária indicada pelo presidente, 8 

Elenisse C. Mederos Torres e dos conselheiros: Adriana de Farias Ramos,Cássio 9 

Silva Moreira, Cláudia Schreiner, Clúvio Buenno Soares Terceiro, Denise Luzia Wolff, 10 

Douglas Neves Ricalde, Filipe Xerxeneski da Silveira, Gislaine Teresinha Caetano de 11 

Freitas, Jaqueline Rosa da Cunha, Patrícia Martins Barcellos, Yan Almeida Souza. 12 

Faltas justificadas: Frederico Duarte Bartz. Conselheiros ausentes: John Lennon da 13 

Costa Pompeo e Guilherme Dornelas Câmara (ANDES-SN). Aberto o expediente com 14 

os itens da pauta por não ter havido nenhuma solicitação de inclusão. Item 01 - 15 

Homologação Resultado Final do Edital 50/2018 – Do afastamento com 16 

substituição de Docentes para Capacitação/Qualificação em Programas de Pós-17 

Graduação Stricto-Sensu e Pós- Doutorado: O Presidente fez a leitura da nova 18 

posição dos candidatos na lista de classificação do Edital 50/2018 para homologação 19 

do resultado apresentado pela Comissão Permanente de pessoal Docente - CPPD: 1º) 20 

Michelle Chagas de Farias – 715,6 pontos; 2º) Deise Leite Bitencourt Friedrich – 21 

640,62 pontos; 3º) Andréa Ribeiro Gonçalves Leal – 628,64 pontos; 4º) Pércio Davies 22 

Schmitz – 606,68 pontos; 5º) Luiz Felipe Velho – 593,16 pontos. O conselheiro 23 

Douglas pediu a palavra e admitiu não ficar claro a elaboração de edital, listas de 24 

classificação e tudo mais que consta no edital 50/2018, pois acredita não ser 25 

competência da CPPD. Falou de ter dúvida em relação às comissões CPPD e CIS, 26 

que estão assumindo funções que não são delas e sim da Direção de Gestão de 27 

Pessoas - DGP do campus ou reitoria. O conselheiro faz menção ao artigo 4º, do 28 

edital, inciso VI, que exigia um atestado emitido pela Instituição de ensino referente às 29 

disciplinas ministradas e carga horária nos últimos dez (10) semestres acadêmicos 30 

completos. Perguntou por que nesta instituição de ensino, onde 50% (cinqüenta por 31 

cento) dos diretores são formados em informática, segundo o diretor de administração 32 

deste campus falou num debate para escolha do reitor pro tempore, que a Instituição 33 

gastou em torno de 5 milhões de reais para compra de um sistema que é utilizado 34 

para várias atividades no campus e ainda se utiliza de forma manualmente. O 35 

conselheiro Douglas tirou outra dúvida sobre o artigo 12 (doze) e artigo 13 (treze) do 36 

edital que trata da lista preliminar com os nomes, pontuações e classificação dos 37 

candidatos divulgados pela Comissão Permanente de pessoal Docente - CPPD local e 38 

que, na sua opinião, há uma inversão de competências e atribuições, já que entende 39 

ser a CPPD uma comissão de assessoramento e não responsável por fazer o trabalho 40 

da DGP. E também falou do artigo 16 (dezesseis), pois o edital não menciona quantas 41 

vagas são e a validade do edital é até a homologação final do edital do ano 42 
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subseqüente. O suplente do conselho de campus e representante da CPPD, professor 43 

André Martins, estava presente na reunião e pode tirar algumas dúvidas sobre o 44 

assunto mencionado anteriormente pelo conselheiro Douglas. Professor André disse 45 

que esse processo foi regido por uma Instrução Normativa da Reitoria número 02 46 

(dois) de 2018 (de dois mil e dezoito) e estabelece que o edital deve ser lançado em 47 

todos os campi até trinta e um (31) de agosto de dois mil e dezoito (2018), e nele diz 48 

que a cada trinta e um (31) de agosto um novo edital deve sair. O número de vagas 49 

não é fixo por que depende de quantos professores retornarão de seus afastamentos. 50 

O professor terminou explicando sobre a competência da Comissão Permanente de 51 

pessoal Docente - CPPD, que a lei 12.772/2012 estabelece algumas competências e 52 

no final diz que o órgão máximo da Instituição poderá definir outras competências para 53 

a CPPD. A ideia é que se torne uma resolução do conselho superior e que possa tratar 54 

tanto do afastamento dos docentes como dos técnicos administrativos em educação. 55 

Douglas sugeriu ao conselheiro André Martins, membro do CONSUP, que seja 56 

solicitada formalmente à Reitoria uma Função Gratificada (FG) para a presidente da 57 

CPPD e outra para a coordenadora da CIS, pois não acha possível ambas seguirem 58 

fazendo o trabalho da diretora de Gestão de Pessoas do campus, que recebe um 59 

Cargo de Direção (CD). Logo o Diretor Marcelo deu esclarecimentos em relação às 60 

dúvidas do colega Douglas, falou que mais adiante poderá fazer um estudo mais 61 

detalhado, mas até onde sabe é que tem dois sistemas, um é o SIGAA (SIG 62 

Acadêmico) e outro é o campus digital atrelado ao sistema SCA, um extrai e o outro 63 

(SCA) talvez não. E assim com algumas palavras explicou um pouco sobre esses 64 

sistemas. Conselheiro Clúvio falou que foi o primeiro presidente da Comissão 65 

Permanente de pessoal Docente - CPPD do IFRS, relatou um pouco sobre brigas e 66 

conquistas para uma Comissão independente e que hoje se precisa retomar lutas para 67 

não haver nenhum retrocesso. Disse ser contra ter FG para a presidente da CPPD, 68 

pois esta comissão precisa ter autonomia em relação à gestão para representar os 69 

docentes nas suas demandas. Defende que haja um professor substituto durante o 70 

mandato do presidente da CPPD para que este possa se dedicar ao trabalho da 71 

comissão. A conselheira Denise foi breve em suas palavras e disse que se não há 72 

uma normativa proibindo a CPPD e a CIS de fazer edital então não vê problema de 73 

seguir fazendo, até porque tudo faz parte da dinâmica e funcionamento dessas 74 

comissões. O presidente esclareceu que o princípio da legalidade nos obriga, na 75 

Administração Pública, a fazer apenas o que está expresso em lei. A conselheira 76 

Adriana acha que o mais importante na instituição IFRS é que haja critério equânime 77 

para afastamento para seus servidores. Disse que nas questões mais práticas como 78 

de como proceder ao "ranqueamento” não entrará em discussão porque acha 79 

desnecessário, mas que concorda com o colega Douglas quando diz que há uma 80 

inversão de papéis. Douglas destacou a fala do conselheiro Clúvio sobre FG e pediu 81 

que os demais conselheiros lembrassem disso quando este Conselho for votar o 82 

requerimento de destituição do mandato do conselheiro suplente Henrique Leonardi de 83 

Oliveira, que, segundo o presidente informou na reunião anterior, atualmente é diretor 84 

de Gestão de Pessoas. Em votação: Aprovada a homologação por unanimidade, com 85 

declaração de voto do conselheiro Douglas, que registrou não ser o primeiro caso em 86 

que se verifica problemas no processo apesar de não haver recurso, pois para alguém 87 

recursar é preciso ter acesso ao processo, o que não ocorreu em tempo hábil. Item 02 88 

– Homologação do resultado da Assembléia do segmento docente do campus 89 

Porto alegre IFRS (convocação 03/2018) referente a eleição de representantes 90 

para Comissão de Assistência Estudantil. O presidente do Conselho fez a leitura da 91 
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ata da assembléia que aconteceu em 19 (dezenove) de setembro de 2018 (dois mil e 92 

dezoito) para eleição de dois representantes para o segmento docente, na qual consta 93 

que se inscreveram para representação da comissão de assistência estudantil do 94 

campus Porto Alegre, as candidatas: Márcia Loureiro da Cunha e Jaqueline Rosa da 95 

Cunha que foram escolhidas por aclamação. Em votação: Aprovada a homologação 96 

por unanimidade. Item 03 – Aprovação do parecer ao processo nº 97 

23368.002470/2018-81 – Alteração do PCC do Curso de Tecnologia em Sistemas 98 

para Internet. O conselheiro Filipe fez um breve destaque em alguns pontos do 99 

parecer e logo passou a palavra para a conselheira Jaqueline, pois a mesma havia 100 

identificado alguma alteração do plano. A conselheira Jaqueline falou que a chamou 101 

atenção quando fez a leitura do fluxo do NAPNE, pois não corresponde ao 102 

funcionamento em nosso campus. Logo lembrou que foi no final da página 29, e assim 103 

que fez a leitura decidiram pela modificação do trecho do texto. O conselheiro Douglas 104 

disse que gostaria de saber a origem das informações relativas à caracterização e à 105 

infraestrutura do campus que constam nos PPCs apreciados pelo CONCAMP, pois 106 

estes dados variam de um PPC para outro. Também questionou quantos livros 107 

indicados no PPC efetivamente estavam disponíveis na Biblioteca Clóvis Vergara 108 

Marques, mas o bibliotecário Filipe, também conselheiro e relator do processo, não lhe 109 

respondeu. Perguntou onde estavam as resoluções que aprovaram os regulamentos 110 

anexos relativos ao uso de laboratórios, mas também não obteve resposta. Em 111 

votação: 10 aprovações e 2 abstenções. A seguir, o Presidente colocou a palavra à 112 

disposição.  O conselheiro Douglas apresentou uma dúvida sobre a coordenação do 113 

curso técnico em Redes de Computadores, já que a Portaria nº 275/2017, que 114 

dispensa o professor Cesar Loureiro da coordenação do curso técnico em Redes de 115 

Computadores, foi revogada pela Portaria nº 245/2018, que designa o professor Alex 116 

Martins como coordenador deste curso. Douglas também questionou por que 117 

servidora da coordenadoria de Gestão de Ensino continua fazendo a lista com as 118 

informações dos estudantes aptos ao recebimento do auxílio estudantil e enviando o 119 

memorando para o setor que faz o pagamento, se é a coordenadoria de Assistência 120 

Estudantil que deve realizar esta tarefa. Além disso, pediu brevidade na publicação do 121 

boletim de serviço do mês de setembro de 2018, pois não encontrou este documento 122 

no repositório de documentos oficiais do campus no link indicado pela chefia de 123 

gabinete do campus. Este conselheiro ainda solicitou acesso ao relatório da comissão 124 

designada, em 2014, para fazer um estudo sobre a viabilidade de implementação do 125 

curso técnico em arquivo e ao relatório da comissão designada, em 2015, para fazer 126 

um estudo sobre a viabilidade de implementação do curso técnico em panificação na 127 

modalidade integrada, pois o chefe de gabinete do campus lhe informou que não 128 

foram encontrados. Solicitou acesso, ainda, ao relatório da comissão designada, em 129 

2015, para elaborar o plano de permanência e êxito dos estudantes. Sobre este 130 

documento, a conselheira Adriana Ramos informou que está na pauta da próxima 131 

reunião do Conselho Superior do IFRS. O presidente solicitou as atas das comissões 132 

permanentes do CONCAMP com a designação dos respectivos presidentes. A 133 

conselheira Adriana Ramos lembrou que o Conselho de Campus precisa solicitar à 134 

DGP do campus a relação das vagas docentes para definição das áreas acadêmicas a 135 

que estas vagas pertencem. O presidente deu por encerrada a sessão e, nada mais 136 

havendo a constar, eu, Elenisse C. Mederos Torres lavrei a presente ata que, após 137 

lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre, cinco dias do 138 

mês de outubro de dois mil e dezoito. 139 

 



 

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 

 

Ata nº 03/2018 Reunião Extraordinária do CONCAMP - Página 4 de 4  

Marcelo Augusto Rauh Schmitt, ___________________________________________ 
(Presidente) 

 

Elenisse Camacho Mederos Torres  _______________________________________ 

(Secretária) 

 

Adriana de Farias Ramos    _______________________________________________ 

 

Cássio Silva Moreira ___________________________________________ 

 

Cláudia Schreiner ____________________________________________________ 

 

Clúvio Buenno Soares Terceiro___________________________________________ 

 

Gislaine Teresinha Caetano de Freitas ____________________________________ 

 

Denise Luzia Wolff __________________________________________________ 

 

Douglas Neves Ricalde __________________________________________________ 

 

Filipe Xerxeneski da Silveira ______________________________________________ 

 

Gislaine Teresinha Caetano de Freitas _____________________________________ 

 

Jaqueline Rosa da Cunha ________________________________________________ 

 

Patrícia Martins Barcellos _______________________________________________ 

 

Yan Almeida Souza ____________________________________________________ 

 

Frederico Duarte Bartz ==============FALTA JUSTIFICADA================= 

 

Guilherme Dornelas Câmara (ANDES-SN) ======FALTA NÃO JUSTIFICADA====== 


