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REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CAMPUS 

GESTÃO 2016-2018 

ATA Nº 03/2017 

 

 

Aos de (19) dias do mês de abril (04) de dois mil e dezessete (2017), às quatorze 1 

horas (14) e quatro minutos (04 min), 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 a terceira (3ª) reunião ordinária do ano de 2017 do 5 

Conselho de Campus, cuja pauta constou na Convocação 03/2017 expedida pela 6 

Presidente em exercício deste Conselho. Iniciou-se a reunião as quatorze horas e 7 

quatro minutos com a presença da presidente em exercício do Conselho, Márcia 8 

Amaral Corrêa de Moraes, da secretária indicada pelo presidente, Ana Rosaura 9 

Moraes Springer, e dos conselheiros Adriana de Farias Ramos, Aline Martins Disconsi, 10 

Átila Machado Costa, Claudia Schreiner, Cláudio Boezzio de Araújo, Denis Alberto 11 

Barbieri Butori, Emmanuel de Bem,  Liliane Madruga Prestes, Lúcio Olimpio de 12 

Carvalho Vieira, Marcos Dias Mathias, Paulo Artur Konzen Xavier de Mello e Silva, 13 

Pricila Munhoz Carneiro, Sheyla Souza Dare e Suzana Prestes de Oliveira. Faltas 14 

justificadas: Frederico Duarte Bartz, Guilherme Dornelas Câmara, Paulo Francisco 15 

Slomp e Thaís Ramos Viegas. Aberto o expediente com solicitação de inclusão de 16 

pauta: A conselheira Adriana de Farias Ramos solicitou a inclusão da homologação 17 

de afastamento dos servidores técnico-administrativos para qualificação, conforme 18 

edital 10/2017, na pauta do dia. Em votação: Aprovada a inclusão. A mesma 19 

conselheira, como representante dos servidores técnico-administrativos do campus no 20 

Consup, aproveitou a oportunidade para relatar sobre alguns pontos da reunião do 21 

último Conselho Superior, ocorrida no dia de ontem, dentre eles, a deflagração do 22 

processo de revisão dos regimentos internos dos campi, do Regimento Interno do 23 

Conselho Superior e do Regimento Interno da Reitoria, além da elaboração de uma 24 

proposta de metodologia de revisão do estatuto de Regimento Geral do IFRS. Depois 25 

de cinco  anos da revisão anterior existe necessidade de outra revisão do estatuto e 26 

do regimento geral do IFRS. Os textos dos regimentos internos deverão ser 27 

padronizados. A conselheira entende que deva ser também revisto o regimento 28 

complementar dos campi. Na reunião de 20 de junho deverá estar pronta para ser 29 

apresentada ao CONSUP a minuta dos regimentos internos dos campi. A conselheira 30 

esclareceu dúvidas dos conselheiros sobre o tema.  O conselheiro Lúcio Olímpio de 31 

Carvalho Vieira informou que está em processo de discussão a revisão da Resolução 32 

82/2011, que trata da regulamentação da atividade docente. Informou que esta 33 

resolução deveria ser revisada um ano depois de sua publicação, mas que acabou 34 

acontecendo somente após a Portaria 17/2016, editada pelo MEC, e que foi 35 

prorrogado o seu vigor para o meio do ano de 2017  A CPPD do IFRS definiu que até 36 

o final do mês de maio deverá ser discutida, por todos os campi, a resolução 82/2011. 37 

O campus Porto Alegre fará duas reuniões para debater este assunto, a primeira 38 
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ocorrerá no dia 25 de abril e a segunda em 10 de maio deste ano. A Presidente 39 

em exercício do CONCAMP deverá reforçar o convite para esta atividade. 40 

Apreciação da ordem do dia: Item 01 - Aprovação da Ata 02/2017: Aprovada 41 

a ata com as devidas correções. A pedido da Conselheira Adriana Ramos 42 

deverá constar nesta ata, que o documento, enviado pelo  professor Duilio 43 

Castro Miles sobre a implantação do Curso de Especialização em Gestão 44 

Empresarial, sob sua coordenação, que foi lido pelo presidente do Concamp na 45 

reunião anterior, está arquivado na Secretaria do Concamp. Aprovação da 46 

Resolução nº 05, de 03 de abril de 2017 – “Ad referendum”: A conselheira 47 

Adriana de Farias Ramos fez a leitura do Parecer da Comissão de Legislação e 48 

Normas (CLN), referente à Resolução 05, de o3 de abril de 2017, aprovada  49 

“ad referendum” e que  defere o recurso para efetivação de matrícula, no 50 

processo 23368.000788.2017-47, efetuado pela  candidata  Larissa Christina 51 

Manozzo Duarte no curso técnico de Panificação. A referida comissão orienta 52 

que deve ser revisado o tipo de documentação a ser solicitada para o 53 

candidato que é aprovado para ingressar nos cursos deste campus. A 54 

conselheira Suzana Prestes de Oliveira entende que devam também ser 55 

revistos os editais de ingresso. O conselheiro Emmanuel de Bem fez referência 56 

ao método utilizado pela Secretaria Acadêmica para a realização da matrícula 57 

do aluno ingressante.  Em votação: Aprovada a Resolução. Item 03 - Retorno 58 

dos assuntos encaminhados aos núcleos: A professora Liliane Madruga 59 

Prestes  relata como ocorreu a construção do regimento interno do NEPGSs do 60 

campus Porto Alegre e comunica que o mesmo foi enviado para aprovação do 61 

CONSUP tendo sido aproveitado na integra para ser o Regimento oficial dos de 62 

todos os campi do IFRS. Com relação às demandas, a conselheira Liliane diz 63 

que falta recurso de infraestrutura para o funcionamento do núcleo no campus. 64 

Informou que NEPGS contará com o auxílio de uma bolsista de extensão. 65 

Salientou que esta cota de bolsa foi obtida através da classificação de uma 66 

ação de extensão submetida ao Edital de Extensão PROEX/IFRS nº 42/2016. 67 

A presidente em exercício Márcia Moraes. providenciará junto ao setor de 68 

infraestrutura o mobiliário necessário para os núcleos. As professoras Liliane 69 

Madruga Prestes e Aline Ferraz da Silva e uma das pessoas que fazem parte 70 

do NAPNE estarão assessorando nesta questão. A Conselheira Aline Martins 71 

Disconsi falou dos problemas que ocorreram com o NAPNE quando a mesma 72 

foi Coordenadora do referido núcleo. Entende que deva haver uma 73 

coordenação que congregue as ações afirmativas. Encaminhamento: Haverá 74 

uma reunião com a Direção-Geral para tratar deste assunto. A conselheira 75 

Suzana Prestes de Oliveira falou sobre a sua experiência enquanto membro do 76 

NAPNE e das dificuldades enfrentadas para atender ao público com deficiência 77 

no campus. A conselheira Sheyla Souza Dare relatou sobre os obstáculos que 78 

encontra quando quer auxiliar os estudantes dos grupos das ações afirmativas. 79 

A professora Liliane Madruga Prestes observa que o NAPNE presta um 80 

atendimento diferente dos demais núcleos  e, portanto, precisa de uma 81 

estrutura diferenciada.  A mesma conselheira falou da importância de haver um 82 
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Grupo de Trabalho ampliado, com representantes de diversos setores do 83 

campus, tais como: NAAC, Ensino, Núcleos e infraestrutura e Secretaria 84 

Acadêmica para tratar das demandas do NAPNE,. O Conselheiro Emmanuel 85 

de Bem falou da importância da atividade realizada pela Secretaria Acadêmica 86 

quando ocorre a matrícula dos estudantes ingressantes, dentre eles, os 87 

beneficiários das ações afirmativas. Houve amplo debate sobre o tema que 88 

resultou na decisão da realização de uma reunião para rever os processos que 89 

são do fazer dos núcleos e da criação de um grupo de trabalho com 90 

representatividade de setores que trabalham prioritariamente e com estudantes, sendo 91 

estes: NAAC, Ensino, Secretaria, Infraestrutura e membros dos Núcleos. Em votação: 92 

Aprovado.  Item 04 -  Homologação de afastamento dos servidores técnico-93 

administrativos para qualificação, conforme edital 10/2017. A conselheira Adriana 94 

Ramos fez a leitura do parecer da CIS do Campus Porto Alegre, com a posição de 95 

cada um dos três candidatos a afastamento, e o referido período. Em votação: 96 

Aprovada.  Item 05 - Leitura do parecer sobre recurso ao Concamp – Edital Proex: 97 

A conselheira Adriana de Farias Ramos fez a leitura do parecer da CLN, referente ao 98 

recurso impetrado pelo Professor William Jerônimo Gontijo Silva, em que contesta a 99 

decisão do resultado do Edital PROEX/IFRS nº 42, de 14 de dezembro de 2017. O 100 

pedido de reconsideração ocorreu através do processo nº 23368.000731.2017-48. A 101 

citada comissão entendeu, após revisão da decisão da CGAE, como improcedente a 102 

demanda do requerente. Em votação: aprovado o parecer.  Item 06 – Assuntos 103 

Gerais: A conselheira Suzana Prestes de Oliveira solicitou informações sobre o 104 

processo encaminhado por ela referente ao uso dos recursos financeiros oriundos de 105 

multas pagas pelos por usuários da biblioteca. A conselheira Adriana de Farias 106 

Ramos, disse que o assunto ainda estava sob análise da CLN e que apresentará o 107 

parecer na próxima reunião deste Conselho. A seguir, a presidente em exercício 108 

colocou a palavra à disposição e como ninguém fez uso dela deu por encerrada a 109 

sessão e, nada mais havendo a constar, eu, Ana Rosaura Moraes Springer lavrei a 110 

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. 111 

Porto Alegre, dezenove  (19) de abril de dois mil e dezessete (2017). 112 

 
Ana Rosaura Moraes Springer  ___________________________________________ 

(Secretário) 
 
 
Márcia Amaral Corrêa de Moraes   _________________________________________ 
(Presidente em Exercício) 
 
 
Adriana de Farias Ramos  ________________________________________________ 
 
 
Aline Martins Disconsi  __________________________________________________ 
 
 
Átila Machado Costa  ___________________________________________________ 
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Cláudia Schreiner  ______________________________________________________ 
 
 
Cláudio Boezzio de Araújo  _______________________________________________ 
 
 
Denis Alberto Barbieri Butori  _____________________________________________ 
 
 
Emmanuel de Bem  _____________________________________________________ 
 
 
Frederico Duarte Bartz _              AUSÊNCIA JUSTIFICADA  
 
 
Guilherme Dornelas Câmara -     AUSÊNCIA JUSTIFICADA 
 
 
Liliane Madruga Prestes  _________________________________________________ 
 
 
Lúcio Olimpio de Carvalho Vieira __________________________________________ 
 
 
Marcos Dias Mathies ____________________________________________________ 
 
 
Paulo Artur Konzen Xavier de Mello e Silva___________________________________ 
 
 
Paulo Francisco Slomp  -              AUSÊNCIA JUSTIFICADA 
 
 
 
Pricila Munhoz Carneiro  _________________________________________________ 
 
 
Thaís Ramos Viegas  -                 AUSÊNCIA JUSTIFICADA 
 
Suzana Prestes de Oliveira  ______________________________________________ 


