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Aos vinte e três (23) dias do mês de agosto (08) de dois mil e dezessete (2017), às
quatorze horas (14) e treze (13) 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 a primeira (1ª) reunião extraordinária do ano de
2017 do Conselho de Campus, cuja pauta constou na Convocação Extraordinária
01/2017 expedida pelo Presidente deste Conselho. Iniciou-se a reunião com a
presença do presidente do Conselho, Marcelo Augusto Rauh Schmitt, da secretária
indicada pelo presidente, Ana Rosaura Moraes Springer, e dos conselheiros Adriana
de Farias Ramos, Camila Lombard Pedrazza, Cláudia Schreiner, Cristina Simões da
Costa, Denis Alberto Barbieri Butori, Flavia Helena Conrado Rossato, Itapuã Rosa
Cardoso, Leticia Zielinski do Canto, Liliane Madruga Prestes, Luciana Sauer Fontana,
Marcos Dias Mathies, Paulo Artur Konzen Xavier de Mello e Silva, Pricila Munhoz
Carneiro, Sheyla Souza Dare e Suzana Prestes de Oliveira. Falta justificada:
Frederico Duarte Bartz, Guilherme Dornelas Câmara e Lúcio Olímpio de Carvalho
Vieira. Conselheiros ausentes: Dhaffine Medeiros Jorge. Aberto o expediente, o
Presidente fez a leitura do memorando 290/2017, enviado pela Diretora de
Desenvolvimento Institucional do IFRS- Campus Porto Alegre, onde consta o pedido
de retificação do relatório de desenvolvimento institucional, especificamente no item
1.8, que está anexado no verso da página 127 do Processo 23368.001047.2017-83,
onde se lê: “neste sentido em conformidade com o Projeto Pedagógico Institucional e
com o Plano de Desenvolvimento Institucional a oferta de tal curso vai ao encontro do
planejamento e da filosofia traçados em ambos os documentos de modo que a
vocação do IFRS se concretiza por meio desta proposta de curso atendendo de forma
direta as demandas locais e regionais, bem como a relação de natureza prática que
envolve o crescimento recíproco do campus e da comunidade para a qual ele foi
desenvolvido” [sic]; leia-se “nesse sentido e em conformidade com o Projeto
Institucional, ainda que não previsto explicitamente no planejamento de oferta de curso
de pós-graduação do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRS 2014-2018, a
oferta de tal curso vai ao encontro da vocação do IFRS, a qual também se concretiza
por meio desta proposta, atendendo de forma direta as demandas locais e regionais,
bem como a relação de natureza prática que envolve o crescimento recíproco do
campus e da comunidade a qual ele foi desenvolvido.” [sic]. O Presidente falou que a
modificação tem como objetivo deixar mais explícito que, embora não esteja
explicitamente no PDI, ele se justifica. Item 01 - Apreciação do parecer de vista da
conselheira Adriana Ramos, referente à proposta de criação do Curso de PósGraduação Mestrado em Administração: A conselheira Adriana de Farias Ramos
optou por fazer apenas a leitura do mérito constante no parecer referente à solicitação
de vista do processo de criação do Curso de Pós-Graduação Mestrado em
Administração. Tal decisão se deu tendo em vista que o parecer é extenso e o mérito
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tem em seu texto o conteúdo que deixa explicito o entendimento da citada
Conselheira. Após a leitura do mérito, a Conselheira fez a leitura do voto com o
seguinte texto “Tendo em vista o exposto, esta parecerista recomenda ao CONCAMP
que aprove a proposta de criação do curso de mestrado profissional em administração
para 2019, em função da intempestividade da proposta para implementação ainda em
2018, e condicionada aos seguintes termos: a) realização das alterações propostas
neste parecer de vistas; b) manutenção da carga horária docente dos docentes
permanentes do programa relativa aos cursos técnicos e tecnólogos do Campus e c)
inclusão da criação do referido curso no PDI do qüinqüênio 2019-2023, a ser aprovado
pelo Conselho Superior do IFRS ainda no ano de 2018.” [sic] O professor Marcelo
Augusto Rauh Schmitt, buscando responder a dúvida da professora Liliane Madruga
Prestes, informou que a aprovação neste Conselho é apenas uma das três etapas
necessárias para que o curso possa ser oferecido. Com relação ao acervo
bibliográfico, item também abordado pela conselheira Liliane Madruga Prestes, a
conselheira Adriana de Farias Ramos informou que no parecer emitido por ela apenas
quer deixar claro quais são os livros que efetivamente estão disponibilizados para os
estudantes do curso. A Conselheira Flavia Helena Conrado Rossato esclareceu que
existe um sistema que permite a utilização de livros por todos os campi, basta que o
estudante solicite. A conselheira Cristina Simões da Costa julgou que as obras
solicitadas pelos estudantes a outros campi podem ser aqueles utilizados pelos
educandos de lá, portanto ficarão também descobertos. O Presidente falou sobre a
carga-horária dos docentes que ministram disciplinas no curso. Houve amplo debate
sobre este tema que tinha como foco a preocupação com a carga horária
disponibilizada pelos docentes para ministrar disciplinas no curso de pós-graduação
do Mestrado em detrimento da disponibilização para os cursos técnicos. A Conselheira
Adriana de Farias Ramos salientou a necessidade de atender por obrigatoriedade o
que consta na Resolução 82/2011 do CONSUP. O Presidente propôs que a votação
do parecer seja realizada em duas etapas. A primeira: aprovação do Parecer da
Conselheira Adriana de Farias Ramos com a retirada da exigência de realização da
prova da ANPAD para os candidatos à vaga no Curso. A segunda: Proposta de
inclusão da realização da prova da ANPAD. Em votação a primeira etapa: aprovado,
com dois votos contrários, o Parecer de vista, com as correções solicitadas e início do
curso para 2019. Em votação a segunda etapa: dois votos favoráveis e nove
contrários à inclusão da exigência da prova da ANPAD. Sendo assim, ficou aprovado
o Parecer da Conselheira Adriana de Farias Ramos com a retirada da exigência de
realização da prova da ANPAD. 05 – Assuntos Gerais: O Conselheiro Denis Alberto
Barbieri Butori solicitou esclarecimento sobre o RU da UFRGS e sobre as normas de
recebimento de doação de livros pela biblioteca deste campus. O Presidente
respondeu as indagações do conselheiro. 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, Ana Rosaura Moraes Springer lavrei a presente ata que, após
lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre, vinte e três
(23) de agosto de dois mil e dezessete (2017).
Ana Rosaura Moraes Springer ___________________________________________
(Secretária)
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