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REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CAMPUS 

GESTÃO 2016-2018 

ATA Nº 01/2017 

Aos vinte e dois (22) dias do mês de fevereiro (02) de dois mil e dezessete (2017), às 1 

quatorze horas (14) e treze minutos (22 min), na Sala de Convenções do nono (9°) 2 

andar do prédio sede do Campus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação 3 

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

Centro Histórico desta capital, foi realizada a primeira (1ª) reunião ordinária do ano de 5 

2017 do Conselho de Campus, cuja pauta foi constou na Convocação 01/2017 6 

expedida pelo Presidente deste Conselho. Iniciou-se a reunião às quatorze horas e 7 

vinte e dois minutos com a presença da  Presidente em Exercício do Conselho, Márcia 8 

Amaral Corrêa de Moraes, da secretária, Ana Rosaura Moraes Springer, e dos 9 

conselheiros Adriano Rodrigues José, Aline Martins Disconsi, Angelo Cássio Magalhães 10 

Horn, Cláudio Boezzio de Araújo, Cláudia Schneider, Emmanuel de Bem, Estevão da 11 

Fontoura Haeser, Pricila Munhoz Carneiro, Sheyla Souza Dare, Suzana Prestes de 12 

Oliveira e Tanisi Pereira de Carvalho. Ausência justificada: Marcos Dias Mathies.  13 

Conselheiros ausentes: Átila Machado Costa, Denis Alberto Barbieri Butori, Lúcio 14 

Olímpio de Carvalho Vieira, Paulo Artur Konzen Xavier de Mello e Silva e Thaís Ramos 15 

Viegas. Aberto os expedientes com a informação pela Presidente em Exercício de que 16 

a conselheira Suzana Prestes de Oliveira encaminhou proposta para que os valores 17 

recolhidos, via GRU, de multas por atraso nas devoluções de itens do acervo da 18 

Biblioteca Clóvis Vergara Marques sejam aplicados na melhoria da situação logística e 19 

infraestrutural da citada biblioteca. Item 01 - Aprovação das Atas nº 13/2016 e nº 20 

14/2016 - Colocado em votação: Aprovadas. A ata número 15/2016 será novamente 21 

encaminhada para aprovação na próxima reunião.  Item 02 – Escolha dos 22 

Representantes da Comunidade Externa – Foram recebidas, atendendo ao Edital 23 

75/2016, as inscrições dos seguintes candidatos: os representantes da ANDES-SN na 24 

UFRGS Guilherme Dornelas Câmara,  como membro titular,  e Paulo Francisco Slomp 25 

como membro suplente e os representantes da ASSUFRGS Frederico Duarte Bartz, 26 

como membro titular e Rui Paulo Dias Muniz, como membro Suplente. Em votação a a 27 

escolha da representação externas: ambas foram aprovadas. A posse ocorrerá na 28 

próxima reunião do CONCAMP. A conselheira suplente Sheyla Souza Dare solicitou 29 

nova eleição de representante discente neste CONCAMP visto que muitos não 30 

comparecem à reunião.  Será solicitado aos representantes do estudante que informem 31 

do interesse em seguir participando do Conselho. Deverá ser chamado o representante 32 
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Bruno Oliveira Mendes para que ele, especificamente, formalize a sua decisão. Deverá 33 

ser aplicado o regimento com relação às faltas.  Item 03 - Pedido renovação do 34 

afastamento da servidora Karen Selbach Borges: A Diretora de Gestão de Pessoas 35 

deste Campus, Martha Helena Weizenmann falou dos motivos da antecipação da 36 

solicitação da renovação. Em votação: Aprovado. Item 04 – Assuntos Gerais - A 37 

Presidente em exercício apresentou o calendário anual de reuniões deste Conselho de 38 

Campus com as seguintes datas: 15 de março, 19 de abril, 17 de maio, 07 de junho, 12 39 

de julho, 16 de agosto, 13 de setembro, 18 de outubro, 22 de novembro e 13 de 40 

dezembro de 2017.  Em votação: Aprovado.  A Conselheira Aline Martins Disconsi 41 

relembrou que finalizou a gestão dos componentes dos núcleos das ações afirmativas, 42 

NAPNE, NEABI e NEPGES e solicitou que seja realizado o processo de escolha dos 43 

membros. A Conselheira Suzana Prestes de Oliveira propôs que o atual grupo que 44 

compõe os referidos núcleos tenha o mandato prorrogado até a posse dos novos. Foi 45 

proposto que a Direção-Geral faça os encaminhamentos para a escolha de novos 46 

membros do NAPNE, NEABI e NEPGES. Em votação: Aprovado. A Conselheira Pricila 47 

Munhoz Carneiro falou o quanto alguns itens do Edital de Assistência estudantil 48 

prejudicam diversos estudantes, tendo em vista a mudança de critérios de quando 49 

houve a inscrição. A mesma conselheira externou sua opinião sobre o 50 

descontentamento dos estudantes, que na sua visão ocorre por haver uma lista de 51 

alunos que não poderão solicitar o beneficio. A Conselheira Aline Martins Disconsi  52 

relembrou sua defesa, na reunião anterior deste CONCAMP, sobre este item de pauta, 53 

mas naquele momento houve um entendimento diferente pela maioria dos 54 

Conselheiros. A mesma conselheira informou que falou com o auditor sobre os 55 

benefícios. Ela entende que a aprovação da reunião anterior foi equivocada. Na 56 

próxima reunião do CONCAMP apresentará os dados quantitativos, mas também 57 

qualitativos sobre a assistência estudantil. Esclareceu que o NAAC poderá avaliar as 58 

exceções, mas que a realização de outras atividades desempenhadas ficam 59 

comprometidas pelo grande volume de situações avaliadas.  A Conselheira Suzana 60 

Prestes de Oliveira entende que a votação referente ao Edital de Assistência Estudantil 61 

ocorrida na reunião anterior deste CONCAMP não foi bem instruída. A Conselheira 62 

Claudia Schreiner entende que a regra referente ao percentual de faltas para receber 63 

os benefícios estudantis deve ser válida a partir de 2017. A conselheira suplente Sheyla 64 

Souza Dare entende que a votação foi contra o estudante e que a visão foi de pessoas 65 

que desconhecem a realidade do estudante. Salientou que receber o benefício é lei que 66 

foi criada pelo presidente Lula e não um privilégio como alguns conselheiros julgam que 67 

seja. O Conselheiro Emmanuel de Bem entende ser legitima a indignação da 68 

conselheira suplente Sheyla Souza Dare. A Presidente em exercício é favorável que 69 

aqueles estudantes que buscam renovações dos benefícios passem a obedecer o 70 

critério de frequência a partir de 2017. Emmanuel de Bem fez esclarecimentos sobre o 71 

registro dos estudantes no sistema acadêmico e sobre o regramento sobre a entrega de 72 
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atestados pelos estudantes para justificativa de faltas.  A conselheira Suzana Prestes 73 

de Oliveira disse que alguns alunos entendem que não podem se inscrever no edital 74 

por não ter o número de matrícula. A conselheira suplente Sheyla Souza Dare solicitou 75 

que conste em ata a sua solicitação de revisão do índice de 75% para receber os 76 

benefícios de assistência estudantil.  Fica assim registrado o manifesto. Em votação a 77 

seguinte proposta encaminhada pela Presidente em Exercício: O edital da Assistência 78 

Estudantil fica retificado no item relativo as renovações de auxílios, no item referente ao 79 

percentual de 75% de freqüência, sendo assim reincidirá apenas para as disciplinas 80 

cursadas em 2017 e a presidente também propõe a retirada da lista que impede a 81 

inscrição destes estudantes para receber o referido auxílio. Em votação: Aprovado. A 82 

Conselheira Aline Martins Disconsi solicita o registro em ata do desconforto do NAAC 83 

pelo retrabalho da equipe, tendo em vista a alteração deste item do edital e um gasto 84 

de dinheiro público. Isto, segundo a citada Conselheira, ocorre pela forma leviana com 85 

que foi decida algumas questões, dentre ela a Assistência Estudantil. Fica, assim, 86 

registrado o manifesto da citada conselheira. A conselheira Claudia Schreiner solicitou 87 

a informação sobre a situação do convênio com a UFRGS. A Presidente em Exercício 88 

informou que foi enviada a minuta de convênio e que está aguardando o retorno da 89 

instituição. Salientou que estão ocorrendo tentativas de agendamento de reunião com a 90 

procuradoria responsável por este assunto. Informou sobre o andamento do 91 

Restaurante Acadêmico. Foi solicitado que a CEPE deve encaminhar o nome de um 92 

componente da comissão de criação de fluxo para criação de cursos novos.  Foi tema 93 

de debate a recepção para os novos estudantes. A seguir, a Presidente em Exercício 94 

colocou a palavra à disposição e como ninguém fez uso dela deu por encerrada a 95 

sessão e, nada mais havendo a constar, eu, Ana Rosaura Moraes Springer lavrei a 96 

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Porto 97 

Alegre, vinte e dois (22) de fevereiro de dois mil e dezessete (2017). 98 
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Ana Rosaura Moraes Springer ______________________________________ 

(Secretário) 

 

Marcelo Augusto Rauh Schmitt  _____________________________________ 

(Presidente) 

Adriana de Farias Ramos___________________________________________ 

 

Adriano Rodrigues José ____________________________________________ 

 

Aline Martins Disconsi _____________________________________________ 

 

Anderson Rodrigues Correa ________________________________________ 

 

Ângelo Cássio Magalhães Horn _____________________________________ 

 

Átila Machado Costa ______________________________________________ 

 

Bruno Oliveira Mendes ____________________________________________ 

 

Carlos Schmidt ___________________________________________________ 

 

Cláudia Schreiner ________________________________________________ 

 

Cláudio Boezzio de Araújo __________________________________________ 

 

Cristina Simões da Costa __________________________________________ 
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Denis Alberto Barbieri Butori ________________________________________ 

 

Emmanuel de Bem _______________________________________________ 

 

Estevão da Fontoura Haeser _______________________________________ 

 

Joice Sacchini Miotto ______________________________________________ 

 

Liliane Madruga Prestes ___________________________________________ 

 

Luciana Sauer Fontana ____________________________________________ 

 

Lúcio Olimpio de Carvalho Vieira_____________________________________ 

 

Marcos Dias Mathies ______________________________________________ 

 

Mônica Francine Lucas Dutra _______________________________________ 

 

Odoaldo Ivo Rochefort Neto ________________________________________ 

 

Paulo Artur Konzen Xavier de Mello e Silva ____________________________ 

 

Pricila Munhoz Carneiro ____________________________________________ 

 

Rafael Dutra Soares ______________________________________________ 

 

Sheyla Souza Dare _______________________________________________ 
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Suzana Prestes de Oliveira _________________________________________ 

 

Tanisi Pereira de Carvalho _________________________________________ 

 

Thaís Ramos Viegas ______________________________________________ 

 

Valéria Alvares Machado ___________________________________________ 


