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Aos quinze (15) dias do mês de agosto (08) de dois mil e doze (2012), às quatorze horas, na 1 
sala de reuniões do nono andar da sede do Câmpus Porto Alegre do IFRS, localizada na Rua 2 
Coronel Vicente, número 281, centro de Porto Alegre – RS, foi realizada a segunda reunião 3 
extraordinária do Conselho Permanente do Câmpus Porto Alegre, convocada através de 4 
documento assinado por nove conselheiros titulares. Na ausência do Presidente deste 5 
conselho, o Diretor-Geral do Câmpus Porto Alegre do IFRS, Sr. Paulo Roberto Sangoi, que 6 
não indicou seu substituto, a reunião foi presidida pela servidora Adriana de Farias Ramos, 7 
sendo ela o membro presente do Conselho com mais tempo de serviço público. Na ausência de 8 
servidor indicado pelo Presidente titular do Conselho para secretariar a reunião, esta tarefa 9 
coube ao servidor Henrique Leonardi de Oliveira, membro suplente deste Conselho. Estiveram 10 
presentes nesta reunião os membros representantes do segmento discente, conselheiros Cicero 11 
Pereira Costa, Ibá Souza da Costa e Mayara Cristina Menegotto Moreira; os membros 12 
representantes do segmento técnico-administrativo, os conselheiros Ademir Dorneles de 13 
Dorneles, Adriana de Farias Ramos, Douglas Neves Ricalde, Martha Helena Weizenmann e 14 
Suzinara da Rosa Feijó; e os membros representantes do segmento docente, conselheiros 15 
André Rosa Martins, Cláudia do Nascimento Wyrvalski, Evandro Manara Miletto, Juliana 16 
Schmitt de Nonohay e Sabrina Letícia Couto da Silva. Dando início à reunião, a conselheira 17 
Adriana Ramos, responsável pela condução desta reunião extraordinária, deu posse ao 18 
representante discente Cicero Pereira Costa, membro titular, e aos representantes técnico-19 
administrativos Suzinara da Rosa Feijó, membro titular, Ademir Dorneles de Dorneles, 20 
membro suplente do conselheiro titular César Germano Eltz, por sua ausência justificada, e 21 
Martha Helena Weizenmann, membro suplente da conselheira Elizabeth Milititsky Aguiar, por 22 
sua ausência justificada. A conselheira Adriana chamou o primeiro ponto de pauta, referente à 23 
constituição da comissão eleitoral que conduzirá a eleição para Diretor-Geral do Câmpus 24 
Porto Alegre. O conselheiro André procedeu à leitura do texto que servirá como sugestão de 25 
edital para apreciação e deliberação deste Conselho, além de explanar as razões para o texto 26 
ter sido formatado da forma que foi apresentado. A conselheira Adriana abriu a pauta para 27 
intervenções. A conselheira Martha sugeriu a inclusão de membros suplentes na referida 28 
comissão. O conselheiro suplente Fábio Yoshimitsu Okuyama, que assistia à reunião, solicitou 29 
a palavra e questionou sobre a possibilidade de a Comissão de Legislação, Normas, 30 
Regimentos, Redação e Recursos do CONSUP (CLNRRR) emitir resolução complementando 31 
ou substituindo a Resolução 50/2012, que trata da eleição da comissão. Os conselheiros Ibá e 32 
Mayara sugeriram a divulgação do edital na Internet e adicionalmente na plataforma Moodle. 33 
O conselheiro suplente Ângelo Cássio Magalhães Horn, presente na platéia, solicitou a palavra 34 
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e questionou sobre a necessidade de prever a falta de candidatos mínimos em cada segmento 35 
para a constituição da comissão eleitoral. A conselheira Mayara questionou se existe idade 36 
mínima para a inscrição de discentes, ao que foi respondido pelo conselheiro André que é de 37 
dezesseis anos de idade completos. O Conselho entrou em consenso sobre a necessidade de 38 
alterar-se o texto do edital para previsão de sorteio, caso haja mais de três inscritos em cada 39 
segmento, para a definição de suplência. Os conselheiros Adriana e André sugeriram a 40 
constituição de uma comissão de membros do próprio Conselho, com um representante de 41 
cada segmento, para dar os encaminhamentos necessários aos trâmites do referido edital, 42 
havendo como inscritos e aprovados pelos demais conselheiros os conselheiros André, Martha 43 
e Mayara. A presidente em exercício da reunião abordou o segundo ponto de pauta, a 44 
aprovação do Regimento Complementar do Câmpus Porto Alegre e, em seguida, fez um relato 45 
histórico da constituição do Regimento Interno deste Câmpus. Após, abriu para manifestações. 46 
O conselheiro André relatou a complexidade do processo de constituição do texto do 47 
regimento interno, e manifestou-se a favor da aprovação integral do texto do regimento 48 
complementar. A conselheira Martha também se manifestou favorável à aprovação do 49 
documento sem modificações. O membro suplente Fábio Okuyama solicitou fala e sugeriu a 50 
não deliberação sobre este texto nesta data. A conselheira Adriana manifestou-se concordante 51 
com a referida sugestão e acrescentou que o encaminhamento mais viável seria solicitar a 52 
inclusão desse ponto na pauta da próxima reunião extraordinária deste Conselho, convocada 53 
para o dia vinte de agosto de 2012, com o devido envio de toda a documentação pertinente ao 54 
tema para que os conselheiros tomem conhecimento do texto, havendo encaminhamento 55 
aprovado de forma unânime. A presidente em exercício da reunião chamou o terceiro ponto de 56 
pauta, a definição de edital sobre a definição de membros da comunidade externa para o 57 
Conselho do Câmpus Porto Alegre. A comissão, representada pelas conselheiras Juliana e 58 
Mayara, abordou dúvidas e solicitou sugestões referentes à constituição do edital. O 59 
conselheiro André sugeriu que os representantes titulares e suplentes sejam de instituições 60 
diferentes, de forma que quatro entidades participem deste Conselho. Quanto à divulgação do 61 
edital, a conselheira Adriana declarou que encara este como um edital de vestibular, e que os 62 
servidores e alunos podem contatar instituições para se inscreverem. As conselheiras Martha e 63 
Juliana lembraram que poderá haver dificuldades ao escolher-se membros titulares e suplentes 64 
de instituições diferentes. Em virtude de a conselheira Elizabeth estar em licença saúde, a 65 
conselheira Suzinara voluntariou-se para substituí-la na comissão que trata deste edital, que 66 
será encaminhado para deliberação na reunião extraordinária do dia vinte de agosto de 2012. 67 
O próximo ponto de pauta foi tratado, a aprovação do calendário acadêmico deste Câmpus. A 68 
conselheira Sabrina manifestou ser importante a correta elaboração do calendário e procedeu à 69 
leitura de proposta de resolução sobre o assunto a ser apreciada pelo Conselho. O conselheiro 70 
André destacou a importância de diálogo entre a Direção de Ensino e as coordenações de 71 
curso, dado o atraso no calendário causado pela greve, e a conselheira Cláudia manifestou ser 72 
importante um processo correto na formação do calendário acadêmico. A servidora Juliana 73 
Prediger, presente na reunião, solicitou a palavra e manifestou ser importante a definição de 74 
datas para a finalização do primeiro semestre letivo deste ano, devido à greve dos docentes e 75 
dos técnico-administrativos. O conselheiro André concordou com a necessidade de apreciação 76 
da proposta pelos coordenadores de curso antes da deliberação sobre o assunto, e a conselheira 77 
Juliana sugeriu que o calendário acadêmico deva ser elaborado pela Direção de Ensino, 78 
aprovado pelos coordenadores de curso e então enviado ao Conselho para aprovação. O 79 
conselheiro suplente Fábio pediu para manifestar-se, concordando com a importância de a 80 



Página 3/6 – Ata Nº 002/2012 

 

Direção de Ensino consultar os coordenadores de curso quanto à definição do calendário 81 
acadêmico antes de encaminhá-lo ao Conselho, mas indica que poderá haver dificuldades 82 
operacionais se necessária a aprovação por todos os coordenadores de curso. O conselheiro Ibá 83 
sugeriu a redução do prazo para elaboração do calendário após o fim da greve de cinco para 84 
três dias úteis. O conselheiro Ademir respondeu que não há necessidade desta redução, 85 
lembrando que as aulas não poderão ser iniciadas imediatamente após o término da greve dos 86 
servidores e sim somente após as matrículas. Após as considerações, decidiu-se que o texto da 87 
resolução proposta pela conselheira Sabrina será enviado a todos para ser aprovado na 88 
próxima reunião extraordinária do dia vinte de agosto de 2012. A presidente em exercício 89 
encaminhou, então, a reunião para os assuntos gerais, sendo abordada a questão dos 90 
pagamentos dos benefícios discentes. Abriu-se espaço para manifestações dos discentes 91 
presentes e a representante discente do Câmpus Porto Alegre no Conselho Superior do IFRS 92 
(CONSUP), Sara Stumpf Mitchell, manifestou ser necessária a resolução da questão que se 93 
refere ao corte do pagamento dos benefícios aos alunos deste Câmpus. A discente Camila 94 
Pereira manifestou preocupação quanto aos alunos estarem abrindo setores do Câmpus 95 
sozinhos durante a greve. A presidente passou a palavra para o setor responsável pelos 96 
benefícios discentes, o Núcleo de Acompanhamento Acadêmico (NAAc), e a servidora deste 97 
setor, Aline Martins Disconsi, fez um relato sobre os esforços do NAAc, desde o início da 98 
greve, para a manutenção dos pagamentos dos benefícios discentes. A conselheira Martha 99 
procedeu à leitura do memorando, subscrito pelo Diretor de Administração e Planejamento, 100 
Renato Pereira Monteiro, que comunica o corte dos benefícios que são pagos 101 
antecipadamente, enviado para o e-mail do setor. A servidora Aline explanou as ações do 102 
NAAc desde a comunicação do corte dos benefícios. A discente Camila manifestou apoio às 103 
greves, porém pediu maior atenção da administração do Câmpus ao segmento discente. A 104 
conselheira Adriana questionou o NAAc sobre os motivos do pagamento de um benefício e o 105 
não pagamento dos outros. A servidora Fabiana Grala Centeno relatou os motivos da 106 
necessidade de pagamento antecipado de determinados benefícios, estes em discussão por não 107 
terem sido pagos no mês de agosto, que ocorrem de forma diferente da bolsa permanência, 108 
cujo pagamento é efetuado posteriormente, e que ainda está mantido. A servidora e 109 
conselheira Martha manifestou preocupação quanto às consequências do não pagamento 110 
destes benefícios, que podem resultar no aumento da evasão dos alunos. A discente Gorete, 111 
aluna do PROEJA, destacou a importância da comunicação direta entre o NAAc e os discentes 112 
beneficiários. A conselheira Suzinara manifestou que o pagamento de benefícios discentes 113 
deve seguir os trâmites legais, e o conselheiro Ibá questionou se todos os câmpus do IFRS não 114 
estão pagando os benefícios discentes, a falta de publicidade do ato e justificativa referente ao 115 
corte e também a legalidade do mesmo. A conselheira Adriana declarou que há uma resolução 116 
do CONSUP – resolução 188, de 22 de dezembro de 2010 – que especifica o que é vínculo 117 
discente. O conselheiro Evandro declarou ser necessário o esclarecimento de todas as partes 118 
envolvidas neste ato em questão. O conselheiro André declarou que previa ser uma 119 
possibilidade o corte dos benefícios discentes durante as greves, embora a Reitora do IFRS lhe 120 
tenha negado esta possibilidade. Ainda relatou a participação dos representantes docentes e 121 
técnico-administrativos grevistas na reunião do Colégio de Dirigentes do IFRS, no último dia 122 
treze de agosto, sendo que, após diálogo com o Diretor-Geral deste Câmpus na referida 123 
reunião o mesmo encaminhou uma lista de pedidos aos comandos de greve, através do ofício 124 
n° 222/2012/GAB, de 14 de agosto de 2012, em que foi solicitado pelo Diretor-Geral que os 125 
dois comandos de greve analisassem a proposta de viabilizar o pagamento das bolsas do 126 
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Programa de Assistência Estudantil a partir da apropriação de conceitos, realização de 127 
matrículas e recadastramento dos discentes. O conselheiro Douglas procedeu à leitura de 128 
trecho pertinente do edital n° 10/2012, de 29 de fevereiro de 2012, de benefícios discentes, a 129 
fim de mostrar as contradições entre a argumentação do ofício enviado pelo Gabinete da 130 
Direção aos comandos de greve docente e técnico-administrativo e as normas do edital 131 
elaborado pelo NAAc em relação ao pagamento dos benefícios do programa de assistência 132 
estudantil do Câmpus Porto Alegre. O conselheiro André afirmou que, no seu entendimento, e 133 
de acordo com as leis que regem a assistência estudantil e resoluções internas deste Instituto 134 
Federal aprovadas pelo CONSUP, não há argumento legal para o corte de benefícios. A 135 
servidora Aline manifestou preocupação com os débitos já existentes deste Câmpus com seus 136 
discentes beneficiários. Por sugestão, a presidente em exercício da reunião procedeu ao 137 
encaminhamento de que todos os setores envolvidos no ato do corte de benefícios, o auditor 138 
interno deste Câmpus, o Diretor de Administração e Planejamento (DAP) e servidoras do 139 
NAAc, sejam convocados para a próxima reunião extraordinária, sendo este assunto ponto de 140 
pauta a ser deliberado. Este encaminhamento foi aprovado por unanimidade pela mesa. Em 141 
próximo assunto, a conselheira Juliana manifestou-se quanto ao plano de ação 2013 do 142 
Câmpus Porto Alegre e propôs a convocação do Diretor de Administração e Planejamento, 143 
servidor Renato Pereira Monteiro, para a reunião do dia vinte de agosto de 2012, para 144 
esclarecimentos dos motivos pelos quais o documento em questão foi encaminhado em atraso 145 
e com informações divergentes das apresentadas e aprovadas por este Conselho para o 146 
CONSUP. Este encaminhamento foi aprovado por unanimidade pela mesa. O conselheiro 147 
Douglas questionou, novamente, a não publicação, apesar do compromisso assumido pelo 148 
presidente deste Conselho, Sr. Paulo Roberto Sangoi, na primeira reunião do Conselho de 149 
Câmpus Permanente, ocorrida no dia dezesseis de julho de dois mil e doze, do regimento da 150 
Comissão Interna de Supervisão do Plano de Careira dos Cargos Técnico-administrativos em 151 
Educação (CIS) deste Câmpus no boletim de serviço ou no site do Câmpus, uma vez que a 152 
mesma foi aprovada e homologada pelo Conselho de Câmpus Temporário em dois de maio de 153 
dois mil e doze e, portanto, houve tempo suficiente para que fosse realizada a publicação deste 154 
documento. Ainda questionou a necessidade de designação de servidor(a) para secretariar as 155 
reuniões deste Conselho, sendo que este(a) deve ficar responsável por todo o rito relativo à 156 
secretaria deste Conselho, desde divulgação de pauta à lavratura de atas. A conselheira 157 
Adriana declarou que não há impedimento para publicação do regimento da CIS, uma vez que 158 
este já foi aprovado. A servidora Nísia Gomes Fischer, por solicitação do Conselho, esclareceu 159 
como ocorre este tipo de publicação na página do Câmpus na Internet e ficou definido que o 160 
documento seria resgatado pelos conselheiros Adriana e Evandro e seria solicitada a 161 
publicação no boletim de serviço, além da autorização à CIS para que dê a devida publicidade 162 
ao regulamento, visto que ele já foi aprovado. A conselheira Martha declarou haver 163 
necessidade de um calendário para as reuniões ordinárias deste Conselho, sugerindo que sejam 164 
sempre às quatorze horas da última quarta-feira do mês, passando para a quarta-feira seguinte, 165 
no mesmo horário, em caso de feriado. As datas foram lidas, a saber: 29/08, 26/09, 31/10 e 166 
28/11, sendo que a data da reunião de dezembro será definida na reunião do mês de novembro. 167 
Este calendário de reuniões foi aprovado unanimemente pela mesa. A conselheira Martha 168 
relatou ter recebido o pleito de uma servidora para liberação para cooperação técnica para ser 169 
apreciada pelo Conselho. A servidora Aline Martins Disconsi solicitou a palavra por ser dela a 170 
solicitação e expôs os motivos da mesma. A presidente determinou que o documento seja 171 
enviado aos conselheiros antes de ser deliberado e que na reunião extraordinária do dia vinte 172 
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de agosto esse ponto seja apreciado. A conselheira Sabrina relatou que uma servidora, 173 
professora em regime de dedicação exclusiva, protocolou pedido de liberação para atuar em 174 
curso de especialização da Universidade de Caxias do Sul (UCS). A conselheira manifestou-se 175 
favorável que haja um fluxo definido neste Câmpus sobre como pedidos deste tipo são 176 
encaminhados. O conselheiro Douglas relatou que também recebeu um pedido, neste caso de 177 
cedência de uma servidora, para ser apreciado por este Conselho. Sugeriu-se que a servidora 178 
responsável pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) deste Câmpus, professora Sônia 179 
Alves, seja convocada para a reunião ordinária do dia vinte e nove de agosto de 2012, para 180 
prestar esclarecimentos sobre a condução destas solicitações, bem como sobre como estão 181 
ocorrendo os fluxos de processos referentes à gestão de pessoas neste Câmpus, que se 182 
observou que não são claros. A conselheira Adriana declarou ser necessário haver um fluxo 183 
correto para o trâmite deste tipo de solicitação e propôs que seja criada uma comissão com 184 
representação da DGP do Câmpus, da CIS e da Comissão Permanente de Pessoal Docente 185 
(CPPD) para que seja elaborada uma proposta sobre os fluxos de tramitação dos processos, 186 
cujo tema seja gestão de pessoas e assuntos de carreiras, a ser avaliada pelo Conselho de 187 
Câmpus. O conselheiro André declarou ser indispensável haver um fluxo definido e a proposta 188 
da conselheira Adriana foi aprovada. Concluiu-se a reunião decidindo-se que todos os 189 
documentos pertinentes sejam enviados aos Conselheiros titulares e suplentes, por e-mail, para 190 
apreciação antes da reunião. A presidente em exercício desta reunião, conselheira Adriana 191 
Ramos, deu por encerrada esta reunião extraordinária, agradecendo a presença de todos. Nada 192 
mais havendo a ser tratado, eu Henrique Leonardi de Oliveira _______________________ 193 
lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Porto 194 
Alegre, quinze (15) de agosto (08) de dois mil e doze (2012).195 
 

Adriana de Farias Ramos                           ________________________________________ 

Ademir Dorneles de Dorneles                   ________________________________________ 

André Rosa Martins                                  _________________________________________ 
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Paulo Roberto Sangoi                                 ---------------------AUSENTE ------------------------- 

Sabrina Letícia Couto da Silva                    ________________________________________ 

Suzinara da Rosa Feijó                                 ________________________________________ 

Yuri Ferreira Machado                                 ---------------------AUSENTE ------------------------- 


