
 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Porto Alegre 

 

Ata nº 08/2016 CONCAMP Página 1 de 6 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CAMPUS 

GESTÃO 2014-2016 

ATA Nº 08/2016 

 

Aos treze (13) dias do mês de julho (07) de dois mil e dezesseis (2016), às quatorze 1 

horas (14h) e dez minutos (10 min), na Sala de Convenções do nono (9º) andar do 2 

prédio sede do Campus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação Ciência e 3 

Tecnologia do Rio Grande do Sul – sito à rua Coronel Vicente, 281, no bairro Centro 4 

Histórico desta capital, foi realizada a quarta (6ª) reunião ordinária do Conselho de 5 

Campus, cuja pauta compreendeu, conforme a Convocação 06/2016 expedida pelo 6 

Presidente deste Conselho: 1- Aprovação da Ata 03/2016; 2 – Edital Programa de 7 

Auxílios da Assistência e mudança de valores; 3 – Edital para Comissão da 8 

Assistência Estudantil; 4 – Entrada de alunos nas comissões do CONCAMP; 5 – 9 

Regulamentação da Capacitação; 6 – Plano de Ação 2017; 7 – Afastamento do 10 

servidor Antônio Marcos Soares Borges; 8 - Assuntos Gerais. Iniciou-se a reunião 11 

em segunda chamada às quatorze horas e dez minutos com a presença do presidente 12 

do Conselho, Marcelo Augusto Rauh Schmitt, do secretário indicado pelo presidente, 13 

Renato Avellar de Albuquerque, e dos conselheiros Aline Martins Disconsi e Rafael 14 

Dutra Soares (representantes técnico-administrativos), Jeferson de Araujo Funchal, 15 

Lúcio Olimpio de Carvalho Vieira e Paulo Arthur Konzen Xavier de Mello Silva e Juliana 16 

Schmitt de Nonohay (representantes docentes), Denis Alberto Barbieri Butori, Pricila 17 

Munhoz Carneiro, Bruno Oliveira Mendes (representantes discentes). Justificaram 18 

ausência os representantes Charles Florczak Almeida / ASSUFRGS (representante 19 

externo) e o conselheiro externo Guilherme Dornelas Camara / ANDES – UFRGS. 20 

Aberto os expedientes, o presidente perguntou ao plenário se houve alguma proposta. 21 

Sem que houvesse por parte dos demais conselheiros, o presidente Marcelo Augusto 22 
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Rauh Schmitt pediu que houvesse uma mudança na ordem da pauta, antecipando a 23 

pauta 7, referente ao servidor Antônio Marcos, que encontrava-se presente. Todos 24 

concordaram. Passando ao primeiro item, 1- Aprovação da Ata 03/2016, colocado em 25 

debate a ata, que não recebeu nenhuma alteração em relação a enviada por e-mail. 26 

Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Passando à pauta 7 – 27 

Afastamento do servidor Antônio Marcos Soares Borges, o presidente passou a 28 

explicar duas hipóteses de encargos dos professores da área a qual pertence o servidor 29 

em questão com o afastamento. O conselheiro Douglas Ricalde chegou neste momento 30 

e questionou sobre a aderência do projeto com a área em questão e com o programa 31 

de pós-graduação no qual o servidor está matriculado, pois não havia clareza no 32 

preenchimento do formulário da CAGPPI. O servidor Antônio Marcos Soares Borges foi 33 

convidado a falar. Explicou sobre a relação entre seu projeto e a instituição. A 34 

professora Cibele Schwanke também se manifestou, a pedido, para defender a relação 35 

do projeto com a linha de pesquisa. O conselheiro Douglas defendeu que não há co-36 

relação entre o projeto do requerente, a área a qual pertence e o programa de pós-37 

graduação, sendo que o docente, segundo o conselheiro, tem poucos encargos 38 

didáticos e alguns docentes da sua área acadêmica sequer cumprem o mínimo em sala 39 

de aula determinado pela Resolução nº 082/2011 do CONSUP, portanto não vê 40 

justificativa para o afastamento. O presidente do Conselho, Marcelo, fez a defesa da 41 

relação entre o projeto e o que o requerente exerce no campus. Diz que está coerente 42 

com as atividades que realiza, e que esta pós qualifica o seu trabalho no campus. O 43 

professor Evandro Manara Miletto, Diretor de Pesquisa e Inovação, foi autorizado a falar 44 

sobre a análise da CAGPPI em relação ao entendimento sobre os temas das 45 

pesquisas. O conselheiro Lúcio registra que a CPPD tem o mesmo entendimento 46 

defendido pelo presidente Marcelo. A Direção considera que a área não contará com o 47 

professor Leopoldo, que é substituto, para o semestre seguinte. Em votação a 48 

proposta pela aprovação condicionada a aprovação da área nos termos da 49 
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divisão de encargos considerada absorvendo os encargos do professor 50 

Leopoldo, 1 voto contrário e os demais aprovando. Passado para pauta 2 – Edital 51 

Programa de Auxílios da Assistência e mudança de valores, o presidente Marcelo 52 

Schmitt expôs os valores disponíveis diante do corte dos recursos. O presidente 53 

explicou que para haver pagamento até o final do ano deverá ter um corte nas faixas A, 54 

B e C. O conselheiro Douglas faz um apontamento sobre a suspensão do pagamento 55 

do auxílio no mês de julho a partir do fim do período letivo e argumenta haver um 56 

equívoco no cumprimento do Edital nº 100/2015 quanto a isto, pois, em seu 57 

entendimento, o pagamento deveria ser integral, já que os contemplados cumpriram os 58 

requisitos exigidos para o recebimento dos valores. A conselheira Aline Disconsi relata 59 

qual a interpretação do NAAC sobre a interrupção no pagamento. O conselheiro 60 

Jéferson Funchal questiona sobre a legalidade. O presidente Marcelo diz que a gestão 61 

adotou a visão do NAAC, mas que poderá adotar a opinião deste conselho em outras 62 

situações. Foi realizado um debate sobre as possibilidades de adequação do 63 

pagamento de auxílios diante do novo contexto. Encaminhamento: será chamada 64 

uma reunião para segunda-feira com os alunos para que seja definida junto com 65 

os discentes, sendo, portanto, uma decisão da gestão. Foi questionado sobre o 66 

Edital Programa de Auxílios da Assistência, se representa as posições do Conselho em 67 

relação a lista de espera. Houve debate sobre algumas definições e critérios do edital. 68 

Em regime de votação, sem destaque, aprovado por unanimidade. Passando à 69 

pauta 3 – Edital para Comissão da Assistência Estudantil, O presidente  Marcelo 70 

explicou que esta comissão precisa ser criada e que precisará se efetivar. O 71 

conselheiro Douglas apresentou alguns destaques. Foi realizada a leitura ponto a ponto 72 

e o Conselho fez alterações no texto do edital, sendo definido norma para candidatos e 73 

eleitores que são simultaneamente servidores e discentes, tempo da gestão, 74 

adequação de e-mail e data, acréscimo da possibilidade de urna virtual e adequação do 75 

cronograma do processo. A conselheira Pricila Carneiro se candidatou para fazer 76 
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parte da comissão eleitoral, assim como Juliana Nonohay e Aline Disconsi, todos 77 

aprovaram. Encaminhamento: em regime de votação, o edital, com as alterações 78 

feitas na reunião,  aprovado por unanimidade. Passando à pauta 4 – Entrada de 79 

alunos nas comissões do CONCAMP, o conselheiro Bruno Mendes e Pricila Carneiro 80 

solicitaram entrada na CEPE, o conselheiro Denis Butori para a comissão de Assuntos 81 

Acadêmicos, sendo aprovado o ingresso dos discentes nestas comissões. 82 

Passando à pauta 5 – Regulamentação da Capacitação, o diretor fez uma explicação 83 

sobre o objetivo do documento dentro do panorama da capacitação. Após a leitura o 84 

Conselheiro Douglas pediu vistas do documento. Encaminhamento: o conselheiro 85 

Douglas irá enviar o relatório para leitura na próxima sessão.   Passando à pauta 6 86 

– Plano de Ação 2017, o presidente Marcelo fez uma contextualização sobre o Plano 87 

de Ação e passou a palavra ao Diretor de Administração de Planejamento, Fabrício 88 

Affeldt, que passou a fazer uma explicação através de tabelas sobre os valores 89 

alocados, inicialmente, em cada item. Foram pontuados por alguns conselheiros a 90 

necessidade de mobiliários para o funcionamento dos laboratórios. O presidente 91 

Marcelo disse que o plano pode voltar às áreas, pois não é uma proposta final, contudo, 92 

pergunta se pode enviar este plano como pré-proposta. Encaminhamento: o conselho 93 

concorda que seja enviado este pré-projeto, já com as modificações do 94 

mobiliário, sem, contudo, abdicar da prerrogativa de definir o Plano de Ação final. 95 

Aprovado por unanimidade.   Passando à pauta  7 - Assuntos Gerais, o conselheiro 96 

Douglas informou que entregou um requerimento ao secretário Renato por meio do qual 97 

solicita esclarecimentos sobre possível prática de nepotismo relativos ao programa 98 

CAPADHIA e pediu atenção do presidente ao conteúdo; não houve mais nenhuma 99 

manifestação; sendo assim, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por 100 

encerrada a sessão. Nada mais havendo a constar, eu, Renato Avellar de Albuquerque, 101 

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos 102 

presentes. Porto Alegre, treze de julho de dois mil e dezesseis. 103 

http://www.poa.ifrs.edu.br/?page_id=7273
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Renato Avellar de Albuquerque___________________________________________________ 
(Secretário) 
 
Marcelo Augusto Rauh Schmitt __________________________________________________ 
(Presidente) 
 
Juliana Schmitt de Nonohay _____________________________________________________ 

 

Jeferson de Araujo Funchal ______________________________________________________ 

 

Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira _________________________________________________ 

 

Paulo Artur Konzen Xavier de Mello Silva ___________________________________________ 

 

Aline Martins Disconsi __________________________________________________________ 

 

Douglas Neves Ricalde  _________________________________________________________ 

 

Rafael Dutra Soares ____________________________________________________________ 

 

Denis Alberto Barbieri Butori _____________________________________________________ 

 

Átila Machado Costa --------------------------- AUSENTE ----------------------------------------------- 

        Valéria Alvares Machado ______________________________________________ 

 

Thaís Ramos Viegas --------------------------- AUSENTE ------------------------------------------------ 

        Estevão da Fontoura Haeser ________________________________________________ 

 

Pricila Munhoz Carneiro _________________________________________________________ 

        Bruno Oliveira Mendes ______________________________________________________ 

 

http://www.poa.ifrs.edu.br/?page_id=7637
http://www.poa.ifrs.edu.br/?page_id=4882
http://www.poa.ifrs.edu.br/?page_id=4729
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Charles Florczak Almeida / ASSUFRGS --------------------------- AUSENTE ------------------------- 

 

Guilherme Dornelas Camara / ANDES – UFRGS --------------------------- AUSENTE --------------- 


