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REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CÂMPUS 

GESTÃO 2012-2014 

ATA Nº 01/2013 

 

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e treze, às quatorze horas e quinze minutos, 1 

na 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 na Rua Coronel 3 

Vicente, nº 281, no Centro desta capital, foi realizada a primeira reunião extraordinária do 4 

Conselho deste Câmpus do ano de 2013, cuja pauta única compreendeu, conforme 5 

convocação 01/2013 expedida pelo Presidente deste Conselho: 1.Aprovação da Ata nº 6 

05/2012, referente à reunião extraordinária do dia 05 de setembro de 2012; 2.Apreciação e 7 

Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Química; 3.Apreciação e 8 

Aprovação do Projeto Pedagógico do PROEJA; 4.Apreciação do Memorando nº 33/2012, 9 

encaminhado pela Diretora de Ensino do IFRS – Câmpus Porto Alegre, 5.Calendário 10 

Acadêmico 2013/1; 6.Análise do Relatório da Comissão responsável pela revisão das 11 

Resoluções e deliberação sobre a regulamentação de justificativa e abono de faltas, 12 

atividades externas e atualização da instrução normativa sobre a certificação de 13 

conhecimentos; 7.Apresentação do relatório referente ao pedido de vistas sobre o Curso 14 

Técnico em EAD de Administração; 8.Escolha e composição das Comissões previstas no 15 

Regimento Interno do Conselho Câmpus; 9.Apreciação do Memorando nº 32/2013, 16 

encaminhado pela Coordenadora da Comissão Permanente de Gestão de Resíduos do 17 

IFRS – Câmpus Porto Alegre; 10.Apreciação do Pedido de Afastamento para Doutorado 18 

da servidora Adriana de Farias Ramos; e 11.Assuntos Gerais. Iniciou-se a reunião em 19 

primeira chamada às 14h e 15 min com a presença do presidente em exercício, Cláudio 20 

Vinícius Silva Farias, da secretária Marina Wöhlke Cyrillo e dos conselheiros Ibá Souza da 21 

Costa; César Germano Eltz; Adriana de Farias Ramos; Douglas Neves Ricalde; Suzinara da 22 

Rosa Feijó; Martha Helena Weizenman; Juliana Schmitt de Nonohay; Claudia do Nascimento 23 

Wyrvalski; Evandro Manara Miletto; Sabrina Letícia Couto da Silva; André Rosa Martins. O 24 
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presidente em exercício iniciou a reunião, apresentando as justificativas de ausência. A 25 

conselheira Adriana solicita que seja discutido e relido as justificativas. O conselheiro 26 

André interveio sugerindo que seja considerado que seja feita a apreciação como 27 

consta no Regimento Interno, primeiro ata, justificativas e deliberação sobre os pontos de 28 

pauta da ordem do dia. E faz algumas sugestões sobre a seqüência da deliberação dos pontos 29 

de pauta. Conselheiro Cesar pediu a palavra para expor que na reunião passada todos os 30 

conselheiros falaram muito sobre o mesmo assunto, e pede que, nesta reunião sejam mais 31 

objetivos para que os assuntos possam ser vencidos. O Conselheiro Evandro sugeriu que se 32 

estabeleça um limite para que cada um fale. O presidente em exercício, disse que o próprio 33 

regimento já contempla isto. Presidente Claudio não se opos a sugestão de mudança de itens, 34 

mas lembra da presença dos coordenadores de ensino Josiane Amaral e Fabio Yoshimitsu 35 

Okuyama, já que ficaram como ultimo item de pauta. Também disse que o assunto sugerido 36 

pelo conselheiro André sugere (sobre a Profa Juliana) não deveria ser incluído na ordem do dia. 37 

Os conselheiros decidem colocar então em assuntos gerais. Passou-se então para apreciação 38 

da Ata 5, agradecendo a contribuição da Adriana e Douglas. A conselheira Adriana pede sobre 39 

as últimas atas não entregues ainda, no número de sete, o Presidente em exercício justificou 40 

inclusive da ausência do Lucas. O conselheiro André sugeriu ao Presidente que encaminhasse 41 

os termos de posse dos conselheiros. O presidente apresentou alguns suplentes que estavam 42 

presentes e fez a leitura das justificativas de ausência dos conselheiros: José Nunes 43 

Fernandes, Ivan Diehl, Rafael Ceccagno, Mayara, Yuri Ferreira. que estavam ausentes. O 44 

conselheiro André encaminhou a sugestão que eventual ausência de um conselheiro externo, o 45 

conselho deva absorver sem ressalvas, mas em se tratando de conselheiros internos, deveria-46 

se rever, pois o que consta no regimento é de que a participação é soberana. Citou como 47 

exemplo o Yuri, a Mayara. O conselheiro Douglas lembrou que depois, deve-se solicitar a 48 

comprovação das justificativas feitas. Conselheiro César lembrou que o regimento não 49 

diferencia conselheiro externo de interno, portanto, se for se criar algo, que fosse padrão para 50 

todos. A conselheira Adriana tentou explicar a sugestão do conselheiro André, argumentando 51 

que o item de que “qualquer atividade do campus é inferior a do conselho do campus” não 52 

valeria para conselheiros externos. O presidente em exercício argumentoi que isto teria que ter 53 
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uma regulamentação específica sem ter que deliberar em cima de casos específicos, e, 54 

recomendou que a comissão de normas após ser criada estabeleça uma norma. Conselheiro 55 

Douglas concordou com a fala do Presidente, mas argumentou que isto se aplicaria para quem 56 

justifica. Para quem não justifica, deveria ser considerado como falta não justificada. 57 

Conselheiro Cesar sugere a criação de um formulário específico. O presidente em exercício, 58 

então, encaminhou: ausência para o conselheiro Cícero e que os demais que justificarem. O 59 

conselheiro Jéferson opinou que não se encaminhe e-mail, lembrando da justificativa, mas que 60 

fosse aplicado as regras de exclusão conforme consta no regimento. Deliberou-se então que, 61 

os três estão ausentes se justifiquem pelo período no regimento. Prof. André pediu a palavra 62 

para questionar a forma como algumas comissões têm sido criadas por deliberação do Diretor, 63 

pois isto é prerrogativa exclusiva do Concamp. Sobre o caso do “quarto andar”, ele discorda 64 

que a forma foi legítima, ainda que reconheça o caráter de urgência. Propos que as próximas 65 

sejam criadas “ad referedum” ao conselho. O presidente comentou que especificamente a 66 

comissão do “caso do 4º andar” é uma comissão de sindicância, e neste caso o gestor é único 67 

responsável, e que o conselho só aprecia o relatório em virtude de uma lei federal, reiterando 68 

que a criação da comissão competência do gestor. O conselheiro André rebateu, afirmando 69 

acreditar que o conselho é superior ao Diretor para deliberar sobre isto. O presidente entrou na 70 

ordem do dia: 1. Escolha das comissões. Em número de quatro: legislação e normas; 71 

assuntos administrativos; ensino-pesquisa e extensão e comissão de assuntos acadêmicos.  O 72 

conselheiro André sugeriu que fosse perguntado aos membros sobre as suas opções, tomando-73 

se o cuidado que não fossem da mesma comissão. Acatada a idéia, iniciou-se pelo Conselheiro 74 

César que disse não quer participar. A conselheira Adriana sugeriu que se faça uma primeira 75 

rodada. Em seguida, fez-se o levantamento e compôs-se as comissões. O Presidente em 76 

exercício cogitou outras possibilidades sobre o aproveitamento destes servidores e de seus 77 

conhecimentos técnicos para contribuir com as comissões. Votou-se primeiramente, sobre a 78 

comissão de ensino. Deu-se o prazo de 4 dias para fechar a composição com os membros que 79 

se ausentaram nesta reunião. 2. Calendário Acadêmico: colocada a proposta em votação, 80 

ninguém se opôs, aprovado. 3. Apreciação do pedido de afastamento da servidora Adriana. 81 

O servidor Douglas se manifestou como membro da CIS e diz que se tem todo mérito por se 82 

tratar de primeiro caso dentro do IFRS e que isto poderá gerar demandas para futuros 83 
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processos. Aprovado pela unanimidade dos conselheiros. 4. Apreciação do PPC do Proeja. O 84 

presidente em exercício pediu permissão para que a Coordenadora de Ensino Josiane fizesse 85 

um pronunciamento sobre este documento. A mesma disse que recebeu o documento “em cima 86 

da hora” e que não o apreciou, pouco contribuiu inclusive de adequação com as formalidades 87 

devido a formação de uma comissão para construção do PPC. Pediu a aprovação da estrutura 88 

do 1º semestre e a revalidação da portaria da comissão responsável pelo PPC do Proeja. A 89 

conselheira Matha pediu explicações sobre o processo de ingresso. O conselheiro Cesar 90 

sugeriu que estes critérios fossem feitos pela COPESE. Profa Josiane explicou os 91 

procedimentos legais para tanto. O presidente em exercício encaminhou procedimento para 92 

aprovar a matriz curricular do primeiro semestre, pois a do segundo não complementa as mil e 93 

duzentas horas legais a serem cumpridas. Desta forma, garantiria o cumprimento do Edital de 94 

Ingresso que já foi publicado. A conselheira Martha questionou sobre os quesitos das cotas e 95 

mudança do perfil do aluno, e gostaria de mais esclarecimentos para entender a lógica do que 96 

foi trabalhado nas comissões. A conselheira Sabrina questionou o que a Profa Josiane quis 97 

expressar sobre “não amarrar no PPC a forma de ingresso”. A Diretora de Ensino, profª Márcia 98 

Amaral chegou ao recinto e pediu a palavra para fazer alguns esclarecimentos. O conselheiro 99 

André colocou que há dificuldade do conselho em aprovar os PPC´s, porque a grande maioria 100 

deles na vêm com um parecer da direção de ensino e fez a solicitação direta a esta diretoria, 101 

pois acha importante e que facilitaria a votação do Conselho. O Prof. Cluvio disse que a 102 

discussão não gira em torno de aspectos fundamentais, pois houve problemas nos fluxos de 103 

encaminhamento e que isto poderá ser discutido posteriormente. Coloco que a comissão era 104 

composta por oito professores nomeados por portaria, mas efetivamente quase todos os 105 

professores do PROEJA participaram da construção deste documento e tiveram como 106 

inspiração o PPC do IFSUL, além da contribuição de outros servidores de outros campi. Na 107 

revisão final do documento, apenas três professores estavam presentes. Por fim, o professor. 108 

Clúvio e a professora Andréa entenderam que não deveria ser revisado nada e fosse 109 

encaminhado diretamente para ao Concamp. Quanto ao processo seletivo, disseram entender a 110 

questão de cotas e os critérios para o processo seletivo. Em relação a carga horária, frisou que 111 

os professores estavam com dúvidas e que se basearam no documento do IFSUL. O presidente 112 

em exercício, prof. Cláudio, encaminhou para a votação pedindo para revisão ser entregue no 113 
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prazo de trinta dias a contar de onze de março: aprovado por unanimidade. 5. Pedido de vistas 114 

para Curso EAD de ADM. O conselheiro André entregou o parecer de vistas para os 115 

conselheiros, tendo feito apresentação deste. O conselheiro César pediu a palavra e comentou 116 

que acredita que haja diferenciação de carga horária em relação a cursos ead dos presenciais. 117 

Questionou também, o fluxo dos processos. Pediu que o ensino se manifestasse quanto a isto e 118 

sugeriu que o conselho não “tranque” os procedimentos em virtude de trâmites legais. O 119 

conselheiro Jéferson lembrou que um dos autores do projeto está presente e é o professor 120 

Cláudio Farias. Disse ainda, que acredita que os problemas que fizeram a rediscussão pelo 121 

conselho são de natureza diferentes. O presidente propôs votação: 1. aprovação do PPC ou 2. 122 

Aprovação do parecer do Prof. André. A conselheira Adriana sugeriu uma proposta alternativa 123 

de ir aprovando por partes da mesma forma como foi feito com o PPC do Proeja. O presidente 124 

em exercício, Claudio explicou que não dá porque por ser ETEC precisaria ir para Brasília e não 125 

teria tempo hábil. O conselheiro Evandro fez outra proposta de encaminhamento concordando 126 

com as colocações da servidora Adriana e propôs por uma questão de critérios, pudesse fazer 127 

a aprovação com os devidos ajustes. O conselheiro César complementa a idéia manifestada 128 

pelo conselheiro Evandro, que cabe a aprovação do Curso com ressalva com ata de aprovação. 129 

O presidente em exercício sugeriu a aprovação “ad referedum” após a entrega das atas dos 130 

conselhos de área e pareceres de ensino. Aprovado. 6. Apreciação do PPC do Curso 131 

Técnico em Química. O Conselheiro André ressaltou que espera que esta seja a última vez em 132 

que o conselho aprove um PPC sem um parecer prévio de uma comissão deste campus. O 133 

conselheiro Douglas questionou o número de alunos relacionados no PPC, alertando para se 134 

tenha cuidado para com estes dados, sobre os números oficiais. O presidente em exercício 135 

explicou sobre estes dados. A conselheira Adriana concordou com a manifestação do 136 

conselheiro Douglas. O conselheiro César discordou e justifica o porquê destes números serem 137 

variáveis, alegando que altera de acordo com os critérios utilizados. Aprovado por unanimidade. 138 

Conselheiro Cesar pede licença para se retirar da reunião. 7. Memorando da Comissão de 139 

Resíduos. O presidente em exercício comentou os e-mails encaminhados para Profa Elisabeth. 140 

O conselheiro André pediu a palavra para dizer que faz parte da CPGR e diz que não vê como 141 

a comissão de resíduos pode elencar os nomes. Salientou que a eleição será um tema a ser 142 

tratado a parte. Sugeriu que seja o Concamp que faça a escolha dos nomes e não aguarde que 143 
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a comissão a faça. Prosseguiu fazendo leiturados indicados para análise do conselho. Todos 144 

aprovaram. 8. Assuntos Gerais. Evandro sugeriu que a Comissão de Ensino, Pesquisa e 145 

Extensão questione e avalie a oferta dos cursos do Pronatec, bem como a qualidade destes 146 

cursos e perfil dos professores envolvidos, que se discuta e se crie um fluxo para que se possa 147 

atestar e aferir a qualidade destes cursos. A conselheira Susinara pediu a palavra e disse que 148 

desde o dia 10 de novembro estão sem poder trabalhar na biblioteca por conta da mudança. 149 

Comentou que agora está sendo pedido um relatório de atividades. Relatou as dificuldades 150 

encontradas para realização do serviço e pediu prazo para a finalização das obras. O 151 

presidente em exercício disse que este retorno já foi dado ao bibliotecário chefe que que se 152 

surpreende da conselheira desconhecer a informação. Foi esclarecido que as tomadas estão 153 

sendo providenciadas, mas que estão com problemas técnicos junto a empresa. Disse que 154 

emergencialmente, foi solicitado ao suporte que réguas fosse fornecidas a fim solucionar da 155 

maneira possível, ainda que precariamente. O conselheiro Douglas questionou sobre o e-mail 156 

encaminhado ao conselho sobre o número de vagas de servidores questionando o número do 157 

IFRS. Questionou sobre o código de vagas para tradutor de libras, em especial. O conselheiro 158 

André questionou a ordem de serviço numero 01/2013 sobre a utilização de bicicletas 159 

solicitando que o espaço destinado ao estacionamento destas bicicletas seja mais próximo ao 160 

térreo. Prof. Claudio explicou que já barras de ferros previsto para isso, no pavimento térreo, 161 

próximo ao último portão. Trouxe outra questão relativo a colega, professora de língua inglesa. 162 

O presidente disse que prefere não responder neste momento, para não passar informações 163 

imprecisas, mas que mais tarde pode passar ao conselheiro por meio eletrônico. O conselheiro 164 

colocou outra questão ao plenário, relativa às obras e os andamentos destas, sob o ponto de 165 

vista de prazos. A Profa Juliana informou, a pedido do professor Clúvio, que dia vinte e quatro 166 

de janeiro a CPPD vai se reunir para analisar pedidos de processos de afastamento de 167 

docentes e que, após, deverá ser passado, pelo Conselho. Pediu ainda, uma reunião 168 

extraordinária para votação dos processos encaminhados pela CPPD na próxima sexta-feira. A 169 

conselheira Sabrina questionou o encaminhamento da comissão sobre o “caso do 4º andar”, 170 

pedindo informações sobre as providências. O presidente em exercício explicou que uma série 171 

de oitivas está a ser iniciada na próxima semana. Acrescentou que a pior cooisa a se fazer é 172 

publicações através de e-mails e redes sociais, e que a maneira mais adequada de lidar com 173 
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esta situação é fazer um relato discreto a direção para que a investigação seja conduzida 174 

sigilosamente, conforme orientações da comissão de PAD. A conselheira Claudia pediu espaço 175 

para trabalhar enquanto o prédio da Ramiro está ocupado. O presidente em exercício comentou 176 

sobre o compartilhamento dos laboratórios. O conselheiro André solicitou que o nome do 177 

professor indicado pelo curso de panificação fosse incluído. O presidente em exercício deu por 178 

encerrada a sessão extraordinária. Nada mais havendo a constar, eu, Marina Wöhlke Cyrillo, 179 

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes.Porto 180 

Alegre, dezesseis de janeiro de dois mil e treze.                                                       .                                                                                 181 

 Marina Wöhlke Cyrillo– Chefe de gabinete __________________________________________ 
 
Cláudio Vinicius Silva Farias  _____________________________________________________ 
(Presidente em exercício) 
 
Ivan Francisco Diehl _____________________ AUSENTE _____________________________ 

Mayara Cristina Menegotto Moreira ____________ AUSENTE__________________________ 

Ibá Souza da Costa ___________________________________________________________ 

Katiry Brasil Basrbosa_______________________AUSENTE___________________________ 

Cícero Pereira Costa ______________________ AUSENTE____________________________ 

Yuri Ferreira Machado ________________________AUSENTE_________________________ 

Crissia Andréa Hoffmann de Castro________________________________________________ 

Yuri Ferreira Machado_______________________Ausente_____________________________ 

César Germano Eltz _______ ____________________________________________________ 

Adriana de Farias Ramos _______________________________________________________ 

Douglas Neves Ricalde _________________________________________________________ 

Suzinara da Rosa Feijó ___________________________ ______________________________ 

Martha Helena Weizenman ______________________________________________________ 

Juliana Schmitt de Nonohay _____________________________________________________ 

Claudia do Nascimento Wyrvalski _________________________________________________ 

Evandro Manara Miletto ________________________________________________________ 

Sabrina Letícia Couto da Silva ____________________________________________________ 
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André Rosa Martins ____________________________________________________________ 

José Francisco Nunes Fernandez_______________AUSENTE__________________________ 

Rafael Cecagno_____________________________ AUSENTE _________________________ 


