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Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e quinze, às quatorze horas e quinze minutos, na 1 

Sala de Convenções do nono andar do prédio sede do Câmpus Porto Alegre do Instituto 2 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – sito a Rua Coronel Vicente, 3 

nº 281, no bairro Centro Histórico desta capital, foi realizada a quinta reunião ordinária do 4 

Conselho deste Câmpus do ano de 2015, cuja pauta compreendeu, conforme convocação 5 

06/2015 expedida pelo Presidente deste Conselho: 1. Aprovação da ata 03, 04 de 2015; 2. 6 

Prorrogação do afastamento dos professores Clúvio Buenno SoaresTerceiro, Regina 7 

Felisberto e Alexandre Vieira; 3. Apresentação da comissão eleitoral para escolha da 8 

nova SPA –Comissão eleitoral; 4. Parecer da Comissão de estudo de vagas docentes. – 9 

Proposta de resolução; 5. Apreciação das vagas disponíveis para docente tendo em vista 10 

o Cadastro Permanente de Remoção do IFRS; 6.Assuntos Gerais. Iniciou-se a reunião em 11 

primeira chamada às quatorze horas e quinze minutos com a presença do Presidente Paulo 12 

Roberto Sangoi, da secretária Daniela Soares Rodrigues e dos conselheiros Renato Avellar de 13 

Albuquerque, Aline Martins Disconsi, Fabiana Grala Centeno, Marcelo Augusto Rauh Schmitt, 14 

Sergio Alexandre Korndorfer, Ricardo Athaíde Mitidieri, Jéferson de Araújo Funchal, André Rosa 15 

Martins, Charles Florczak Almeida. O presidente abriu o expediente, informando das 16 

justificativas de ausências dos conselheiros Celson Canto Silva, Douglas Neves Ricalde, Tales 17 

Schmitt Samuel, Henrique Leonardi de Oliveira. Após, passou para o primeiro item de pauta: 1. 18 

Aprovação da ata 03, 04 de 2015. Encaminhamento: aprovadas por unanimidade com os 19 

ajustes solicitados. 2. Critério para confecção de atas. Encaminhamento: as decisões 20 

deverão ser registradas, bem como os posicionamentos dos conselheiros, quando 21 

houver. Declarações de votos e degravações poderão ser solicitadas pelos conselheiros, 22 

desde que se refira a sua fala. Pedidos de acréscimos, retificações, degravações e 23 

declarações de voto deverão, preferencialmente, ser feitos no prazo de dez dias a contar 24 

da data de envio das atas. 3. Prorrogação do afastamento dos professores Clúvio 25 
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Buenno SoaresTerceiro, Regina Felisberto e Alexandre Vieira. Encaminhamento: 26 

aprovados por unanimidade. 4. Apresentação da comissão eleitoral para escolha da nova 27 

SPA –Comissão eleitoral. O Presidente do Conselho de Câmpus informou aos demais sobre a 28 

nova composição da referida junta; 5. Parecer da Comissão de estudo de vagas docentes. – 29 

Proposta de resolução. O Presidente informou que, a regulamentação de vagas será feita por 30 

comissão própria do IFRS, conforme reposta recebida pela Pró-Reitoria de desenvolvimento 31 

Institucional. Haja visto que não se sabe quando isso poderá acontecer e, que poderá ser 32 

atendido em prazo tardio, a proposta de resolução foi apreciada. Encaminhamento: Aprovada 33 

a proposta de resolução com os seguintes destaques: a) art 3º apresentará a seguinte 34 

redação: “Não irão compor o BVD e serão mantidas na Área Acadêmica de origem, desde 35 

que a média dos encargos de sala de aula da respectiva Área Acadêmica seja igual ou 36 

superior a 8h semanais, as vagas com origem em:” b) art. 8º, inciso III ficará com a 37 

seguinte redação: “O número de professores efetivos alocados, em cada área acadêmica, 38 

sem considerar os regimes de trabalho.”; c) art. 13 teve a redação modificada ficando com o 39 

seguinte texto:“Caberá ao Conselho de Campus deliberar sobre a quantificação da carga 40 

horária didática de disciplinas específicas, como estágios, trabalhos de conclusão de 41 

curso, projetos, dentre outros componentes curriculares cuja relação entre professor e 42 

aluno ocorre em um tempo inferior ao previsto no PPC do curso.”; d) inserção do art. 14: 43 

“Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 44 

contrário.”; e) ANEXO: deixar somente as siglas e legendas de CHECT: carga horária efetiva 45 

semestral em cursos técnicos; CHECS: carga horária efetiva semestral em cursos superiores 46 

de graduação e pós-graduação; NTD: número total de docentes efetivos da Área Acadêmica. 47 

CHAEC: carga efetiva semestral em atividades de educação continuada e IDAC mais a fórmula 48 

completa. 6. Apreciação das vagas disponíveis para docente tendo em vista o Cadastro 49 

Permanente de Remoção do IFRS. Encaminhamento: Consultar às áreas acadêmicas se 50 

elas se interessam nos docentes na remoção interna dos professores conforme último 51 

edital; 7. Assuntos Gerais. Não houve manifestações por parte dos conselheiros. Assim, o 52 

Presidente deu por encerrada a sessão. Nada mais havendo a constar, eu, Daniela Soares 53 

Rodrigues, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos 54 

presentes. Porto Alegre, quinze de julho de dois mil e quinze. 55 
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Aline Martins Disconsi ______ ____________________________________________________ 

Fabiana Grala Centeno _________________________________________________________ 
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André Rosa Martins ____________________________________________________________ 

Charles Florczak Almeida _______________________________________________________ 
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