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Aos dezoito (18) dias do mês de outubro (10) de dois mil e dezessete (2017), às
quatorze (14) horas e cinco (05) minutos, 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 2017 do Conselho de
Campus, cuja pauta constou na Convocação 09/2017 expedida pelo Presidente deste
Conselho. Iniciou-se a reunião com a presença do Presidente deste Conselho,
Marcelo Augusto Rauh Schmitt, do secretário indicado pelo presidente, William
Jerônimo Gontijo Silva e dos conselheiros Adriana de Farias Ramos, Ângelo Cássio
Magalhães Horn, Átila Machado Costa, Camila Lombard Pedrazza, Flavia Helena
Conrado Rossato, Luciana Sauer Fontana, Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira, , Marcos
Dias Mathies, Max Franco Ferro, Paulo Artur Konzen Xavier de Mello e Silva, Rui
Paulo Dias Muniz, Sheyla Souza Dare, Suzana Prestes de Oliveira e Tanisi Pereira de
Carvalho. Faltas justificada: Claudia Schreiner, Frederico Duarte Bartz, Guilherme
Dornelas Câmara e Pricila Munhoz Carneiro. Conselheiros ausentes: Dhaffine
Medeiros Jorge, Letícia Zielinski do Canto, Itapuã Rosa Cardoso. Vanessa Medeiros
Jorge e Vitória Bissigo da Silva. O Presidente iniciou a reunião dando posse para os
conselheiros Átila Machado Costa (membro suplente discente), Max Franco Ferro
(membro suplente discente) e Rui Paulo Dias Muniz (membro titular representante da
sociedade civil). Expediente: A Conselheira Adriana de Farias Ramos solicitou a
inversão da pauta do item 7 para o item 2 e do item 5 para o último item e, também, a
inclusão de análise da possibilidade de alteração do dia da semana que ocorre a
reunião deste Conselho, a partir do próximo semestre. O Presidente solicitou a
inclusão na pauta do Plano de Ação do ano de dois mil e dezoito. Em votação:
aprovadas as inclusões. Item 01 – Alteração do dia da semana da reunião do
CONCAMP: A Conselheira Adriana de Farias Ramos requereu a alteração da data da
reunião do CONCAMP, a partir do próximo semestre, de quarta para segundas-feiras
à tarde, pois compreende que contribuirá para a permanência da secretária Ana
Rosaura Moraes Springer como secretária. Em votação: aprovada por unanimidade.
Item 02 – Plano de Ação do ano de 2018: O Diretor de Administração e
Planejamento deste Campus Porto Alegre apresentou o referido plano. Feito isso
foram realizadas discussões sobre o tema. O Presidente disse que foram direcionados
os recursos prioritariamente para as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. A
conselheira Sheila Souza Dare identificou a necessidade de recursos físicos para
acessibilidade, como pisos táteis e outros materiais. A conselheira Adriana de Farias
Ramos compreende que a gestão deva fazer uma escolha de pagamento de bolsas
com os percentuais pré-estabelecidos. Salientou que não consegue compreender o
motivo que leva as gestões à não conseguirem cumprir com ações de capacitação em
gestão de pessoa. Deixou registrado que o campus não está atendendo ao 5% de
rubrica destinada à capacitação. Questionou sobre a priorização de estagiários para o
desenvolvimento de atividades que seria de um servidor efetivo. Ratificou a ideia de se
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formar efetivamente os servidores do campus para o melhor atendimento às
finalidades do IFRS. Evidenciou que a maior preocupação dos setores é em relação à
carência de pessoal. Ela entende que tem um número suficiente de servidores
efetivos, mas o grande número de setores faz com a força de trabalho seja dividido
entre eles e fica parecendo haver falta de técnico-administrativos. A Conselheira
evidenciou que atualmente no Campus não há um levantamento efetivo de
capacitação de pessoal e que parte dessa responsabilidade está distribuída em todas
as frentes de trabalho, especialmente as Comissões e Diretoriais. O Diretor-Geral
defendeu a questão de uso da rubrica que era destinada ao seguro de alunos para uso
em extintores de incêndio e ar condicionado. A Conselheira Sheila Souza Dare
reforçou a necessidade de ter mais pessoal para desenvolver as atividades de apoio
do Campus e que se não houvesse estagiários nos setores talvez as atividades não
fossem realizadas efetivamente. O Conselheiro Rui Paulo Dias Muniz evidenciou que
algumas funções precisam ser mantidas e que algumas possuem restrições, mas é
importante eleger algumas prioridades, como a infraestrutura e atendimento, seja por
questões de segurança, seja por questões de saúde, garantindo minimamente o
alcance das finalidades do IFRS. A Conselheira Sheila Souza Dare falou que é
importante envolver os alunos nos processos organizacionais. O Conselheiro Ângelo
Cássio Magalhães Horn compreende que a limpeza consome bastante recursos, e que
talvez pudesse sofrer alguma redução, mas que compreende também que não é
possível realizar alterações no contrato atual de manutenção de limpeza. O Presidente
enfatizou que há um limite de quantidade de pessoas que realizam serviços de
pessoas por metro quadrado, citando uma redução ao limite mínimo para o
desenvolvimento dessas atividades. O Conselheiro Paulo Artur Konzen Xavier de
Mello e Silva evidenciou sobre o investimento em atividades de prevenção de sinistros.
Foi proposto que a rubrica, anteriormente era destinada ao pagamento de seguro de
alunos, seja ou realizada para custos de capacitação de pessoal ou para serviços de
segurança. Aberta para votação com 02 propostas: A primeira como está no relatório
que aprova o Plano de Ação. Em votação: rejeitado por unanimidade. A segunda
proposta aprova o plano de ação e com deslocamento de R$ 30.000,00 (trinta mil)
reais da rubrica para a melhoria do sistema de segurança contra incêndio. Em
votação: aprovado por unanimidade. Item 03 – Aprovação da Atas n.º 01 e n.º 02
(Primeira e Segunda Reuniões Extraordinárias), n.º 08/2017 (Oitava Reunião
Ordinária): aprovadas, com uma abstenção. Item 04 - Solicitação de mudança de
área acadêmica: Foi realizada pela Conselheira Adriana de Farias Ramos a leitura do
parecer da Comissão de Legislação e Normas sobre o Processo 23368.002148/201771, aberto pelo servidor docente Clúvio Buenno Soares Terceiro, que solicita seu
deslocamento da Área III - Ciências Sociais Aplicadas para a Área IV – Ciências
Humanas, Educação e Psicologia. O parecer da Comissão apresentou proposta de
Resolução que regulamenta a solicitação de troca de Área Acadêmica no âmbito do
IFRS Campus Porto Alegre. Ficou acordado que no processo instaurado pelo docente
Cluvio Buenno Soares Terceiro deverá constar o Formulário de Solicitação de
alteração de Área Acadêmica, Memorial Descritivo do servidor solicitante e pareceres
das diretorias de Ensino e Gestão de Pessoas do Campus, exigências da proposta de
Resolução. Após cumpridas as formalidades, será emitida Resolução ad referendum
pelo presidente do Conselho de Campus quanto ao resultado da solicitação presente
no Processo 23368.002148/2017-71. Em votação: o parecer da CLN com proposta de
Resolução que regulamenta a solicitação de troca de Área Acadêmica no âmbito do

Ata nº 09/2017 Reunião Ordinária do CONCAMP - Página 2 de 5

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

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

IFRS Campus Porto Alegre foi aprovado por unanimidade. A Conselheira Adriana de
Farias Ramos disse que é necessário ser cumprindo o prazo estipulado no Regimento
Complementar do IFRS Campus Porto Alegre quanto à coordenação de Área
Acadêmica, pois este não está sendo obedecido. Item 05 – Aprovação da Resolução
Ad Referendum do Curso Técnico em Instrumento Musical. O Presidente
apresentou este item. Em votação: aprovado por unanimidade. Item 03 – Aprovação
da metodologia de revisão do Regimento Complementar do Campus Porto
Alegre, tendo em vista a aprovação do Regimento dos Campi. Foi apresentada
pela Conselheira Adriana de Farias Ramos a proposta de metodologia para revisão
do Regimento Complementar do Campus Porto Alegre que tem 03 (três) documentos.
A Comissão de Legislação e normas traz uma proposta de resolução que aprova a
metodologia para elaboração do regimento complementar, um edital de eleição dos
membros da comissão que vai propor a minuta do texto e dos delegados que vão votar
a versão final da minuta e o terceiro documento que tem as regras de funcionamento
da plenária que vai aprovar a versão final da minuta. Fez a leitura do cronograma das
eleições do pleito que escolherá os membros da comissão que trabalhará na revisão
do Regimento Complementar do Campus Porto Alegre. Em votação: Aprovado. Item
06 – Alteração do Regimento Complementar do IFRS Campus Porto Alegre. Foi
relatada pelo Presidente a proposta de alteração do Regimento Complementar para
unir setores do IFRS, com a extinção do Núcleo de Acompanhamento Acadêmico NAAC e do Núcleo de Estágios - CRE. A Conselheira Sheyla Souza Dare fez a leitura
do parecer da Comissão de Legislação e Normas referente às alterações do
Regimento Complementar do Campus Porto Alegre. Serão alterados dos artigos oitavo
ao décimo primeiro do referido regimento. No citado parecer continha a proposta de
extinções do NAAC e do CRE, integrando-os à Diretoria de Ensino. O Presidente do
Conselho e a Conselheira Adriana de Farias Ramos propuseram a elaboração de um
texto adequado à proposta realizada pelo Parecer. Em votação: aprovado. Item 07 Apreciação do recurso da lista classificatória divulgada pelo CONCAMP
referente ao edital 45/2017. Foi realizada a leitura do Parecer da Comissão de
Legislação e Normas, pela Conselheira Adriana de Farias Ramos, do recurso
constante no processo 23368.002258/2017-33 impetrado pelo professor Pércio Davies
Schmitz na qual contesta a classificação divulgada pelo CONCAMP com o resultado
do edital n.º 45/2017. Houve Parecer favorável da CLN do referido recurso. O
Presidente pediu vistas ao processo para melhor análise. Item 08 - Apreciação de
parecer da CLN relativo a recurso administrativo do Processo
23368.000922.2017-18. Foi relatado pela Conselheira Adriana de Farias Ramos o teor
do Parecer realizado pela CLN sobre o projeto CAPADHIA, citando elementos
principais da análise. Fica registrado a necessidade de melhores esclarecimentos e
comprovações documentais por meio da abertura de sindicância investigativa para
posterior encaminhamento a órgãos ou instituições competentes. Em votação:
aprovado com quatro abstenções. O processo deve ser enviado para a Diretoria Geral
do Campus para análise da abertura da citada sindicância. O Conselheiro Marcos Dias
Mathies perguntou sobre possível realização de prestação de contas pela Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) e foi informado pelo
presidente que essa prestação está sendo realizada ao referido órgão. Item 09 Assuntos Gerais: A Conselheira Sheyla Souza Dare informou sobre a realização, nos
dias 30 e 31 deste mês, o Seminário “Diversidades – Saindo das Caixas” promovido
pelo NEPEGS. A Conselheira Adriana de Farias Ramos solicitou informações sobre
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atuarem nestas mesmas ações. Questionou porque eles não foram avaliados pelo
CONCAMP, pois a análise conjunta propicia melhorias nas propostas que são
elaboradas pelo Campus, ao que o Presidente do Conselho respondeu que considerou
que não seria necessário na época, mas que obteria maiores informações para
responder a esse questionamento. O Presidente do Conselho comunicou que será
realizado anualmente inventário de todo o patrimônio do Campus. Relatou que quando
do início da atual gestão havia dois sistemas de informação patrimoniais utilizados
para a gestão de dados, um no SUAP e um outro num sistema paralelo feito em
Microsoft Access. Os dados foram migrados para o SUAP. Relatou, também, que
haverá uma sindicância investigativa sobre o patrimônio utilizado em todos os campi e
que já foram solicitadas providências para a realização dessas atividades neste
campus Porto Alegre. Outra questão utilizada pelo Presidente do Conselho sobre a
necessidade de participação de todos os servidores nas atividades administrativas do
Campus. A seguir, o Presidente colocou a palavra à disposição e como ninguém fez
uso dela deu por encerrada a sessão e, nada mais havendo a constar, eu, William
Jerônimo Gontijo Silva lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada
por mim e pelos presentes. Porto Alegre, dezoito dias do mês de outubro de dois mil e
dezessete.

William Jerônimo Gontijo Silva ______________________________________
(Secretário)
Marcelo Augusto Rauh Schmitt, _____________________________________
(Presidente)
Adriana de Farias Ramos___________________________________________
Ângelo Cássio Magalhães Horn______________________________________
Átila Machado Costa_______________________________________________
Camila Lombard Pedrazza__________________________________________
Claudia Schreiner

ausência justificada

Flavia Helena Conrado Rossato_____________________________________
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Frederico Duarte Bartz

ausência justificada

Guilherme Dornelas Câmara

ausência justificada

Luciana Sauer Fontana____________________________________________
Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira_____________________________________
Marcos Dias Mathies_______________________________________________
Max Franco Ferro__________________________________________________
Paulo Artur Konzen Xavier de Mello e Silva________________________________
Pricila Munhoz Carneiro

ausência justificada

Rui Paulo Dias Muniz__________________________________________________
Sheyla Souza Dare____________________________________________________
Suzana Prestes de Oliveira______________________________________________
Tanisi Pereira de Carvalho______________________________________________
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