Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO DE CAMPUS
GESTÃO 2016-2018
ATA Nº 010/2016

1

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às quatorze horas,

2

na Sala de Convenções do nono andar do prédio sede do Campus Porto Alegre do

3

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, sito na Rua

4

Coronel Vicente, número duzentos e oitenta e um, bairro centro histórico desta Capital,

5

foi realizada a terceira reunião extraordinária do Conselho deste Campus deste ano,

6

cuja pauta compreendeu, conforme convocação 03/2016 expedida pelo Presidente

7

deste Conselho: 1. Deliberação sobre ocupação das vagas de técnico-

8

administrativos à luz das disponibilidades existentes; 2. Renovação de

9

Afastamento do Servidor Renato Pereira Monteiro; 3. Homologação do Resultado

10

do Edital de Afastamento TAE; 4. Assuntos Gerais. Iniciou-se a reunião em primeira

11

chamada às 14h com a presença do Presidente deste Conselho, Sr. Marcelo Augusto

12

Rauh Schmitt, do Secretário Renato Avellar de Albuquerque e dos conselheiros Aline

13

Martins Disconsi, Adriano Rodrigues José, Emmanuel de Bem, Marcos Dias Mathies e

14

Suzana Prestes de Oliveira (representantes técnico-administrativos), Liliane Madruga

15

Prestes, Lúcio Olimpio de Carvalho Vieira, Paulo Arthur Konzen Xavier de Mello Silva e

16

Luciana Sauer Fontana e Claudia Schreiner (representantes docentes), Denis Alberto

17

Barbieri Butori, Pricila Munhoz Carneiro, Amanda da Silva Neves e Átila Machado Costa

18

(representantes discentes). Justificaram ausência os representantes Charles Florczak

19

Almeida / ASSUFRGS (representante externo) e o conselheiro externo Guilherme

20

Dornelas Camara / ANDES – UFRGS. O Presidente deste Conselho procedeu com a

21

abertura dos trabalhos saudando a todos. Passou então a deliberar sobre a inclusão de

22

pauta em regime de urgência. Solicitou que se incluísse como 1º item de pauta o
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23

processo de afastamento de estudos para capacitação e qualificação do servidor

24

Adriano José Rodrigues a partir de 1º de setembro. Da mesma forma, solicitou que se

25

incluísse o item 2. Processo de liberação de horário da servidora Marisa Dutra Paz,

26

cujo mestrado já está em andamento. E, devido ao fato de haver tempo hábil para

27

análise e mudança na equipe técnica da CIS, solicitou que se retirasse da pauta inicial

28

o item 2, que trata do afastamento do servidor Renato Pereira Monteiro. Ele solicitou

29

também a inclusão da pauta 3, que trata da mudança no calendário acadêmico do

30

ano corrente. As inclusões de pauta em regime de urgência, bem como a retirada do

31

item 2 da pauta inicial foram aprovadas por todos os Conselheiros Presentes. Por fim,

32

iniciou-se a discussão da pauta em regime de urgência. 1. Processo de afastamento

33

de estudos para capacitação e qualificação do servidor Adriano José Rodrigues.

34

Iniciou-se a discussão sobre o pedido de afastamento do servidor por três meses a fim

35

de que ele se dedique à dissertação do Mestrado em Educação na FACED. O

36

Presidente deste Conselho procedeu à leitura do Parecer final da CIS, o qual

37

recomendou a homologação do afastamento de acordo com o artigo 10, inciso XVII do

38

regimento interno do Campus. Encaminhamento: A Direção se manifestou favorável

39

ao afastamento, assim como todos os Conselheiros Presentes que aprovaram-no.

40

Passou-se então à pauta 2. Processo de liberação de horário da servidora Marisa

41

Dutra Paz. O Presidente procedeu à leitura do Parecer final da CIS que se manifestou

42

não favorável à questão. Nesse documento mencionou-se que não há incompatibilidade

43

de horários para que a servidora curse as duas disciplinas nas quais está matriculada.

44

Tal fato apenas justifica que a servidora solicite o horário especial de estudante e sua

45

posterior compensação. Em suma, o Presidente deste Conselho, após a leitura, afirmou

46

que a servidora já se encontra em regime de flexibilização, portanto não sendo possível

47

a redução da jornada de trabalho. Após alguns questionamentos dos Conselheiros, os

48

quais tiveram suas dúvidas esclarecidas pelo Presidente, ele colocou em votação a

49

pauta. Encaminhamento: Todos os Conselheiros presentes aprovaram o
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50

indeferimento da liberação de horário da servidora. Passou-se então ao item 3:

51

Mudança no calendário acadêmico do ano corrente. O Presidente deste Conselho

52

esclareceu que a referida mudança se trata da inclusão da Semana Pedagógica no

53

sábado. O Presidente se manifestou não favorável à utilização do sábado, pois a vê

54

como inconveniente. Declarou também que é recomendável o uso de uma ferramenta

55

de tecnologia para formação e motivação. Encaminhamento: Propôs a retirada dessa

56

inclusão no calendário e ratificou a posição da Direção Geral. Colocada a pauta em

57

discussão, o Presidente e todos os Conselheiros presentes aprovaram-na. Por fim,

58

o Presidente deste Conselho procedeu à leitura do documento em que o servidor Isaías

59

Magalhães Quintana informou a saída dele deste Conselho de Campus devido à

60

remoção para o Campus Canoas. Após isso, o Presidente passou a deliberar sobre a

61

pauta inicial: 1. Deliberação sobre ocupação das vagas de técnico-administrativos

62

à luz das disponibilidades existentes. O Presidente informou que o MPOG não

63

modifica as vagas que são disponibilizadas. Disse também que a última data para

64

publicação de Edital de Concurso é trinta e um de agosto e que não haverá mais

65

concursos até o final do ano que vem. O Presidente deste Conselho explanou sobre as

66

vagas disponíveis, sendo que várias delas não interessam ao Campus. A proposta da

67

Direção Geral foi manter a vaga de Técnico em Laboratório da Panificação e no

68

lugar do Tecnólogo, e pedir as seguintes vagas: Técnico em Laboratório/Biologia,

69

Assistente em Administração, dois Auxiliares de Biblioteca e um Administrador.

70

Questionou-se o Presidente deste Conselho do porquê de não ocorrerem trocas de

71

vagas entre os outros IF’s, ao que ele respondeu que o MPOG apenas considera a

72

relação disponível das mesmas para cada IF, mas não justifica a negativa. Dessa

73

forma, isso faz com que ocorra a política de contenção de despesas. O Presidente

74

deste Conselho explanou que algumas vagas que “pertenciam” ao Campus Porto

75

Alegre foram utilizadas por outros campi porque, na realidade, as vagas são do IFRS. O

76

Conselheiro Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira pediu a palavra e sugeriu que o Conselho
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77

acatasse as vagas disponibilizadas, mas que registrasse o descontentamento com os

78

critérios utilizados para escolha delas por não atenderem as demandas do Campus. O

79

Presidente sugeriu que se formasse uma Comissão para redigir o termo a ser enviado

80

ao MPOG. Ele abordou também sobre o tema da remoção da Enfermeira Eloisa

81

Solyszko Gomes para o Campus Alvorada. No entanto, salientou que não existe, no

82

momento, um servidor de lá que queira vir para o Campus Porto Alegre. O Presidente

83

do CONCAMP retomou a proposta da Direção Geral sobre as vagas dos Técnicos e

84

também a de que seja redigido um texto para mostrar a inconformidade do Campus

85

Porto Alegre em relação às vagas apresentadas, bem como a necessidade de que o

86

Instituto tenha um melhor planejamento de Gestão de Pessoas. A Comissão para essa

87

elaboração será formada por Emmanuel de Bem, Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira e

88

Paulo Artur Konzen Xavier de Mello e Silva. Após essa explanação, o Presidente abriu

89

para votação das propostas, ao que todos Conselheiros presentes aprovaram. Passou-

90

se, então à pauta 2. Homologação do Resultado do Edital de Afastamento TAE. O

91

Presidente procedeu à leitura do documento, já analisado pela CIS. O Coordenador da

92

CIS, Douglas Neves Ricalde, presente na sessão, pediu a palavra e explanou a respeito

93

dos critérios do referido afastamento. Explicou a respeito do indeferimento feito pela

94

CIS e mencionou que os servidores não apresentaram todos os documentos solicitados

95

no Edital. Ponderou que a DGP não deveria ter procedido com a abertura dos

96

processos diante desse fato. Salientou que as servidoras recorreram e que a CIS

97

acatou devidamente. O Presidente deste Conselho tomou a palavra e esclareceu que a

98

obrigação de apresentar os devidos documentos é do candidato e não do servidor que

99

fez a abertura do processo. Enfim, ele abriu para votação, ao que todos os

100

Conselheiros presentes aprovaram. Passou-se então à pauta 3. Assuntos Gerais. 1)

101

Projeto de Lei 867/2015, Escola Sem Partido.

102

Carvalho Vieira teceu alguns comentários a respeito do referido projeto, suas

103

implicações e mobilizações. 2) Escola Sem Mordaça. O Conselheiro Lúcio Olímpio de

O Conselheiro Lúcio Olímpio de
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104

Carvalho Vieira explanou sobre o evento a Escola Sem Mordaça. Comentou que

105

entidades e autoridades importantes irão participar. Também explicou a importância da

106

participação dos colegas do IFRS. Propôs que as aulas das Licenciaturas sejam feitas

107

na FACED nesse dia. Nada mais havendo a constar, eu, Renato Avellar de

108

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

109

pelos presentes. Porto Alegre, vinte e quatro de agosto de dois mil e dezesseis.

Renato Avellar de Albuquerque ___________________________________________
(Secretário)
Marcelo Augusto Rauh Schmitt ______________________________________________
(Presidente)

Denis Alberto Barbieri Butori ______________________________________________
Átila Machado Costa ______________________________________________
Thaís Ramos Viegas --------------------------- AUSENTE ------------------------Estevão da Fontoura Haeser --------------------------- AUSENTE ------------------------Pricila Munhoz Carneiro ______________________________________________
Amanda da Silva Neves ______________________________________________
Adriana de Farias Ramos --------------------------- AUSENTE ------------------------Adriano Rodrigues José ______________________________________________
Emmanuel de Bem ______________________________________________
Marcos Dias Mathies ______________________________________________
Aline Martins Disconsi ______________________________________________
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Izaias Magalhães Quintana --------------------------- AUSENTE ------------------------Suzana Prestes de Oliveira ______________________________________________
Liliane Madruga Prestes ______________________________________________
Claudio Boezzio de Araújo --------------------------- AUSENTE ------------------------Luciana Sauer Fontana ______________________________________________
Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira ______________________________________________
Paulo Artur Konzen X. de Mello e Silva __________________________________________
Claudia Schreiner ________________________________________________________
Charles Florczak Almeida / ASSUFRGS --------------------------- AUSENTE -------------------Guilherme Dornelas Camara / ANDES – UFRGS --------------------------- AUSENTE ---------
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