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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONSELHO DE CAMPUS 

GESTÃO 2016-2018 

ATA Nº 03/2017 

 

Aos oito (08) dias do mês de novembro (11) de dois mil e dezessete (2017), às 1 

quatorze (14) horas e três (03) minutos, 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 segunda (3ª) reunião extraordinária do ano de 5 

2017 do Conselho de Campus, cuja pauta constou na Convocação Extraordinária 6 

03/2017 expedida pelo Presidente deste Conselho.  Iniciou-se a reunião com a 7 

presença do Presidente deste Conselho, Marcelo Augusto Rauh Schmitt, do secretário 8 

indicado pelo presidente, William Jerônimo Gontijo Silva e dos conselheiros Adriana de 9 

Farias Ramos, Camila Lombard Pedrazza, Cláudia Schreiner, Flavia Helena Conrado 10 

Rossato, Frederico Duarte Bartz,  Guilherme Dornelas Câmara, Leticia Zielinski do 11 

Canto, Liliane Madruga Prestes, Luciana Sauer Fontana, Lúcio Olímpio de Carvalho 12 

Vieira, Paulo Artur Konzen Xavier de Mello e Silva, Pricila Munhoz Carneiro e Suzana 13 

Prestes de Oliveira. Conselheiros ausentes: Denis Alberto Barbieri Butori, Dhaffine 14 

Medeiros Jorge, Marcos Dias Mathies, Sheyla Souza Dare e Vitória Bissigo da Silva. 15 

Aberto o expediente, o Presidente informou sobre a realização de reuniões com a 16 

Escola de Administração da UFRGS na qual a pauta foi a parceria entre a citada 17 

escola e este campus objetivando oferecer o Curso de Mestrado em Administração e 18 

Curso de Doutorado, na qual professores da citada escola participariam.  Porém, esta 19 

mesma unidade de ensino enviou o oficio 081/2017, datado de 08 de novembro de 20 

2017 destinado a este Conselho de Campus, onde informa sobre o cancelamento da 21 

cedência parcial dos professores Luiz Antonio Slongo e Walter Nique para participar 22 

na criação e corpo docente do Mestrado Profissional em Administração, bem como 23 

para as tratativas de realização de um DINTER que teria como público alvo servidores 24 

dos campi do IFRS.  Solicita a retificação junto as instâncias do IFRS dos registros 25 

cabíveis, tendo em vista que o nome da PPGA e de seus docentes não pode estar 26 

associado a atividade da qual não participarão. O Presidente registrou seu 27 

descontentamento quanto a esta decisão. A Conselheira Adriana de Farias Ramos 28 

perguntou como foram realizadas as tratativas da parceria entre a PPGA da UFRGS e 29 

o Campus Porto Alegre. O Presidente informou que foram realizadas três reuniões 30 

oficiais para tratar deste assunto. O conselheiro Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira 31 

demonstrou preocupação com a relação institucional existente entre as duas 32 

instituições. Registra sua estranheza sobre os acontecimentos ora relatados, sendo 33 

imprescindível verificar o ocorrido. A conselheira Liliana Madruga Prestes também 34 

sugere que seja elaborado um documento para verificar quais foram as exigências que 35 

já haviam sido informadas que seriam atendidas por este campus, por quem haveria 36 

sido realizada a informação recebida pela Escola de Administração. O Diretor informou 37 

que desconhece. O Conselheiro Guilherme Dornelas Câmara disse que, apesar de 38 

não participar da PPGA da Escola de Administração, mas que sabia das tratativas, já 39 

que era de notório conhecimento dentro da Escola de Administração que estava se 40 

fazendo um convênio no PPGA com o IFRS Campus Porto Alegre por uma troca de 41 
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serviços e dependências seriam equipadas 21 salas do instituto com gabinetes de 42 

professores, pois haveriam muitos espaços ociosos e que precisariam deste 43 

equipamento para ocupar estes espaços já que não seriam utilizados apenas pelo 44 

PPGA, mas pelos professores do campus. A Diretora de Desenvolvimento Institucional 45 

relatou que antes de iniciar a atual gestão do Campus já havia um movimento para a 46 

organização do referido convênio e que gerou discordância pela gestão atual sobre as 47 

contrapartidas oferecidas pela referida Universidade. No entanto, ressaltou que a 48 

própria UFRGS não tem conhecimento sobre essa referida relação. A conselheira 49 

Adriana de Farias Ramos adiantou que não é interessante a realização de uma 50 

resposta, nesse momento, aguardando maiores informações sobre o ocorrido. O 51 

Presidente solicitou duas inclusões de pauta e a troca de item na pauta do item 02 52 

para o item 01.  Uma das inclusões é referente a uma resolução ad referendum que 53 

estende em mais um dia o calendário da escolha da comissão do regimento e outra 54 

para seja acrescentado mais um membro representante técnico-administrativo para 55 

completar a comissão de regimento, visto que a servidora Denise Luzia Wolff estava 56 

afastada.   Em votação: foi aprovada a inversão e as inclusões na pauta. Item 01 – 57 

Aprovação da Resolução Ad referendum nº 41, de 26 de outubro de 2017 -  Esta 58 

resolução altera o cronograma para eleição dos membros da comissão de elaboração 59 

da minuta do regimento complementar do Campus Porto Alegre, previsto no item 6.1 60 

do Edital Nº 55, de 20 de outubro de 2017. Em votação: aprovada por unanimidade.  61 

Item 02 – Inclusão de mais um membro representante técnico-administrativo 62 

para completar a Comissão de elaboração da minuta do Regimento 63 

Complementar do Campus Porto Alegre: A Conselheira Adriana de Farias Ramos 64 

relatou como ocorreu a necessidade de inclusão de mais um membro como 65 

representante técnico-administrativo na Comissão de elaboração da minuta do 66 

Regimento Complementar do Campus Porto Alegre. Informou que convidou a 67 

servidora técnico-administrativa Carolina Kruse Ramos para compor a citada comissão 68 

e ela aceitou. Em votação: Aprovada a inclusão do nome de Carolina Kruse Ramos 69 

para compor a Comissão de elaboração da minuta do Regimento Complementar do 70 

Campus Porto Alegre. Item 03 - Prorrogação do afastamento para estudos da 71 

Profa. Karen Selbach Borges: O Presidente deste Conselho apresentou o processo 72 

de afastamento da Professora Karen Selbach Borges que solicita prorrogação do 73 

afastamento para estudos. Fez a leitura do parecer da Comissão Permanente de 74 

Pessoal Docente - CPPD. Em votação: Aprovado o parecer. Item 04 - Calendário 75 

Acadêmico para 2018 do Campus Porto Alegre: O Conselheiro Paulo Artur Konzen 76 

Xavier de Mello e Silva fez a leitura do Parecer emitido pela Comissão de Pesquisa e 77 

Extensão referente ao Calendário Acadêmico para 2018 do Campus Porto Alegre. A 78 

Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) foi desfavorável pela proposta 79 

inicial, encaminhada pela Direção de Ensino do IFRS – Campus Porto Alegre 80 

propondo um calendário O parecer dessa comissão é desfavorável a aprovação da 81 

proposta encaminhada e de construção de um novo calendário que seja producente 82 

para todos. A proposição alternativa de Calendário Acadêmico 2018 para o Campus 83 

Porto Alegre da comissão é de realizar a reunião da congregação juntamente com a 84 

formação pedagógica (dia inteiro) no dia 26 de fevereiro e iniciar as aulas no dia 27, 85 

incluindo os sábados dias 16 de junho e 07 de julho como letivos (05 sábados 86 

letivos/semestre), totalizando 100 dias letivos. Para o segundo semestre, realizar 87 

conjuntamente a Reunião da Congregação com a Formação Pedagógica (dia inteiro) 88 

no dia 31 de julho e manter o início das aulas no dia 01 de agosto incluindo o sábado, 89 
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dia 10 de novembro, como dia letivo (04 sábados letivos/semestre) e o dia 21 de 90 

setembro como dia não letivo, totalizando 100 dias letivos. Cabe ressaltar que na 91 

resolução 079/2017 obriga a realização de apenas uma formação pedagógica ao ano.  92 

O voto da comissão tem o seguinte teor: “Diante do exposto, a Comissão de Ensino, 93 

Pesquisa e Extensão (CEPE), entende que os argumentos da direção em reduzir os 94 

sábados letivos são legítimos, porém não podemos desconsiderar a opinião dos 95 

servidores (docentes e técnicos administrativos) e nem deixar de observar o aspecto 96 

pedagógico envolvido. O parecer dessa comissão é desfavorável a aprovação da 97 

proposta encaminhada e de construção de um novo calendário que seja producente 98 

para todos.” O conselheiro Lúcio Olimpio de Carvalho Vieira falou que ocorreu uma 99 

reunião do grupo de docentes para que apresentassem sugestões. Dentre elas estão: 100 

a inclusão do dia 21 de setembro como dia não letivo, o inicio das atividades teve duas 101 

propostas uma que as atividades iniciariam dia 26 de fevereiro com a realização da 102 

formação pedagógica e Congregação e outra que seria dia 27 de setembro com as 103 

mesmas atividades da proposta anterior. Foi sugerido, também, que a comemoração 104 

da Consciência Negra, no dia 20 de novembro de 2018, ocorram atividades neste 105 

tema e não uma proposta de feriado, pois acarretaria em aprovação legal, o que não é 106 

o caso. A conselheira Adriana de Farias Ramos reforçou que a construção de 107 

calendário letivo ocorra antes da elaboração do calendário e não depois quando já 108 

existe uma proposta fechada. Entende que a Gestão deva chamar a comunidade para 109 

este debate e não que isto seja uma atividade da comissão que elabora o calendário.  110 

Publicitou verbalmente o conteúdo das manifestações dos servidores técnico-111 

administrativos com relação ao calendário acadêmico. Consta em uma das 112 

manifestações a preocupação com a realização da formação pedagógica junto com a 113 

congregação e que isto pode prejudicar a primeira atividade. As seguintes alterações 114 

também são solicitadas: a da terminologia NAAC que consta no memorando pela 115 

atual; troca do termo Revolução Farroupilha por Guerra dos Farrapos e que conste a 116 

data da divulgação do edital de assistência estudantil para o segundo semestre. Foi 117 

externado também sobre a necessidade da presença dos técnicos nos sábados 118 

letivos. Disse que os técnicos não registraram posicionamento sobre qual proposta 119 

deva ser defendida, mas a Conselheira é favorável a proposta alternativa da comissão. 120 

O Presidente informou que tem entendimento diferente da Conselheira sobre o debate, 121 

pois o calendário foi socializado com os servidores que enviaram sugestões. Julga que 122 

devam ter menos sábados letivos. A conselheira Adriana de Farias Ramos perguntou 123 

que o motivo pensado para a minimizar a quantidade de sábados letivos para que 124 

ocorra  redução de custos de manutenção física, o que foi confirmado pelo Presidente 125 

que este foi um dos motivos. A mesma conselheira solicita que seja realizado o 126 

registro das aulas de sábado nos planos de aula e plano de ensino. Externou que julga 127 

importante que buscando a economicidade este campus deve fechar na semana do 128 

natal e ano novo. O Diretor de Ensino detalhou a proposta de calendário apresentada. 129 

Foi colocada em votação do Parecer com as seguintes modificações: as cores serão 130 

ajustadas pela Reitoria, a inclusão no segundo semestre da data de divulgação do 131 

edital de assistência estudantil, correção de alguns dias letivos que estão equivocados 132 

no quadro-resumo, no dia 26 de fevereiro será realizada a formação acadêmica junto 133 

com a reunião de congregação e as aulas iniciarão no dia seguinte, incluir os dias 16 134 

de junho e 07 de julho como dias letivos, o segundo semestre inicia no dia 31 de julho 135 

com as reuniões e as aulas iniciam no dia seguinte, o dia 21 de setembro como dia 136 

não letivo.   Em votação com as modificações: aprovado. Destaques no 137 
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calendário: Colocar no calendário o dia 20 de novembro como Dia da Consciência 138 

Negra. Trocar o termo Revolução Farroupilha por Guerra dos Farrapos. Em votação: 139 

aprovados os dois destaques. Item 05 – Assuntos Gerais: Foi informado pelo 140 

Conselheiro Guilherme Dornelas Câmara que no dia 06 de novembro de 2017 ocorreu 141 

a assembléia organizada pela ANDES que aprovou a paralisação no dia 10 de 142 

novembro de 2017 e fez o convite para participações. O conselheiro Lúcio Olimpio de 143 

Carvalho Vieira registrou que existe um sindicato que representa os Professores do 144 

IFRS e que é direito de qualquer grupo de professores tomar sua decisão, mas que 145 

julga não ser correto que seja informado que o sindicato aprovou a greve. A 146 

conselheira Adriana de Farias Ramos  reforçou sobre a paralisação do dia 10 de 147 

novembro de 2017 do segmento técnico-administrativo para lutar contra os ataques 148 

realizados pelo governo aos servidores públicos federais. A seguir, o Presidente 149 

colocou a palavra à disposição e como ninguém fez uso dela deu por encerrada a 150 

sessão e, nada mais havendo a constar, eu, William Jerônimo Gontijo Silva lavrei a 151 

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. 152 

Porto Alegre, oito de novembro de dois mil e dezessete. 153 
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