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REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CÂMPUS 

GESTÃO 2012-2014 

ATA Nº 08/2013 

 

Aos dez (10) dias do mês de Julho de dois mil e treze (2013), às catorze (14) horas, na Sala 1 

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

Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – sito na Rua Coronel Vicente, nº 281, 3 

no Centro desta capital, foi realizada a quinta reunião ordinária do Conselho deste Câmpus do 4 

ano de 2013, cuja pauta compreendia, conforme convocação 08/2013 expedida pelo 5 

Presidente deste Conselho: 1- Aprovação da Ata nº 005/2013, referente à reunião ordinária 6 

do dia 24 de Abril de 2013; 2- Aprovação da Ata nº 006/2013, referente à reunião 7 

ordinária do dia 29 de Maio de 2013; 3- Aprovação das Atas do CONCAMP de número 07, 8 

08 e 11 de 2012; 4- Aprovação dos Planos de Aplicação Orçamentária das Diretorias 9 

Sistêmicas, com participação do Diretor de Administração e Planejamento Renato 10 

Monteiro; 5- Análise e parecer sobre pedido de alteração de regime de trabalho Prof. 11 

Sergio Korndörfer; 6- Afastamento da conselheira Elisabeth Aguiar e eleição suplente 12 

para Conselheira Martha; 7- Aprovação do Edital para contratação de professor 13 

temporário de matemática; 8- Apreciação e avaliação da Solicitação de Auxílio 14 

Financeiro para participação em eventos técnico-científicos no país e no exterior da DPI; 15 

9- Apreciação do Relato sobre a execução do PRONATEC o Câmpus Porto Alegre, pela 16 

Diretora de Extensão, Profa Cibele Schwanke e Assuntos Gerais. Iniciou-se a reunião às 17 

14h00 sob a presidência do professor Paulo Roberto Sangoi, Diretor Geral do Câmpus Porto 18 

Alegre sem quorum na primeira convocação. Abriu-se para segunda convocação com a 19 

presença dos seguintes conselheiros: Evandro Mileto, Jose Fernandes, Henrique, Martha, 20 

Cesar, Iba, Claudia e Sabrina. 1. Aprovação da Ata nº 005/2013– aprovada; 2. Aprovação da 21 

Ata nº 006/2013. Ata 006 fica para próxima reunião junto com 08, 3. Aprovação das Atas do 22 

CONCAMP de número 07, 08 e 11 de 2012. Aprovadas 07 e 11 com as alterações do 23 
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conselheiro Douglas pela maioria dos votos e duas abstenções. 4. Aprovação dos Planos de 24 

Aplicação Orçamentária das Diretorias Sistêmicas, com participação do Diretor de 25 

Administração e Planejamento Renato Monteiro. O presidente passa a palavra ao Diretor 26 

de Planejamento e Administração Renato Monteiro. O mesmo diz ter conversado com a 27 

Comissão e que com o esforço orçamentário consegue-se atender a todas as solicitações 28 

(pesquisa, áreas acadêmicas, Diretoria de DI).  Questionou-se sobre o parecer a ser 29 

encaminhado da Comissão de finanças. O conselheiro Cesar explicou que o Prof Jeferson, 30 

membro da comissão de orçamento e finanças do CONCAMP encaminhou parecer favorável 31 

sobre a questão da pesquisa, mas não encaminhou formalmente. O conselheiro Evandro leu 32 

um parecer do Jeferson da Comissão sobre o evento solicitado pela DPI. Enquanto lê, 33 

Susinara chega. Renato explica sobre os encaminhamentos da execução orçamentária e 34 

questiona o parecer lido pelo Evandro, sobre a lista de nome dos servidores que sairão para 35 

participação de eventos. Coloca-se em votação o item da DPI (pedido de incremento de 36 

verba). Aprova-se por unanimidade. O conselheiro Celson ressaltou que do parecer da 37 

comissão de finanças da reunião passada, aprovou-se somente um item e que nesta reunião 38 

deveria ser discutido os demais itens. Renato então abordou os itens do PARECER 02-2013. 39 

Sobre o item que trata dos valores referentes a gastos com funcionamento de cursos 40 

específicos, Renato sugeriu que seja feito para 2014 pois a maioria dos gastos deste ano já 41 

estão empenhados. O presidente reforça, dizendo da operacionalidade disto. O Conselheiro 42 

Celson concorda e diz que então se faça para 2014. Renato explicou então sobre a aprovação 43 

do teto, e depois cada diretoria apresentaria o detalhamento dos gastos com materiais. 44 

Sugeriu que para 2014 primeiro se aprove o teto, com valores e depois aprove-se o 45 

detalhamento para cada área. A conselheira Martha lembrou que para 2014 já é pra agora, 46 

que se fizesse a discussão com maior brevidade. O conselheiro Renato concordou e disse que 47 

semana que vem isso já deve ser discutido. O mesmo disse que já está organizando por área. 48 

Colocou-se em votação este item: todos aprovam por unanimidade. O conselheiro Henrique 49 

perguntou sobre o teto e Renato explicou que será dividido com base nos gastos dos anos 50 

anteriores. A conselheira Juliana chega. Abre-se para a discussão do segundo item, sobre os 51 

recursos para o Plano de Aplicação da Diretoria de Desenvolvimento Institucional sejam 52 
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remanejados do DAP. Os conselheiros debatem o tema. Conclui-se que o DAP dentro das 53 

condições atuais vai atender a DDI. Para o próximo ano, distribui-se especificamente para a 54 

DDI. Aprovado por unanimidade. Renato propõe reformular a metodologia de trabalho de 55 

elaboração do Plano Orçamentário para o próximo ano por percentuais ou por valores para 56 

cada uma das áreas. O item sobre as diretorias sistêmicas também foi aprovado. Sobre os 57 

valores para Capacitação constante no Plano da DAP devem ser remanejados. Renato 58 

questiona sobre o Plano de Capacitação. O conselheiro Douglas disse que já se tem um plano 59 

de capacitação aprovado no CONSUP para servidores e diz que acredita que esse valor deve 60 

ser gerido pela DGP. O conselheiro Renato colocou que capacitação é gestão de RH e 61 

realmente deverá estar lá. Colocou-se em votação sobre a mudança de ensino, pesquisa e 62 

extensão para DGP. A conselheira Juliana perguntou se o campus vai elaborar um Plano de 63 

Capacitação. O presidente Sangoi disse que já existe e que é para o IF todo. A conselheira 64 

Juliana sugere que se crie especificamente para o câmpus. O conselheiro Douglas disse ser 65 

importante criar-se um grupo de trabalho para isso. O conselheiro Cesar disse que são coisas 66 

distintas, uma é onde deva ser alocado e outra é de que forma isto vai ser gerido. O 67 

conselheiro Douglas explicou como foi aprovado este programa no CONSUP. O conselheiro 68 

Ivan chega à reunião. Coloca-se a votação, com valores referentes à capacitação irão para 69 

DGP mediante Programa de Capacitação dos Servidores. Todos aprovam por unanimidade. 70 

Outro item, discute-se sobre os gastos com despesas extraordinárias e materiais permanentes 71 

diversos, perfazendo 15% dos recursos sob esta análise sejam realocados nas áreas 72 

acadêmicas. Renato explicou a forma como a UNIAO faz o seu orçamento para poder reduzir 73 

reserva de contingência ou não. Colocou ser contra este item proposto pela comissão pois 74 

afirmou que não tem como acrescer este valor nas áreas acadêmicas. O conselheiro Cesar 75 

colocou que deveria então suprimir do parecer este item porque já se foi discutido isso. 76 

Coloca-se a votação a exclusão deste item: 11 votos a favor, 2 abstenções e 1 voto contra. 77 

Outro item, sobre o processo de Aplicação Orçamentária, que seja sistematizado e 78 

padronizado, a partir de Planos de Ações a serem desenvolvidos pelas Áreas Acadêmicas, 79 

devendo o CONCAMP definir as prioridades a serem implementadas. O conselheiro Celson 80 

explicou que este item se originou por acreditar-se que a divisão equânime entre as áreas 81 
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deve ser revista na medida que os planos sejam apresentados pois existem diferenças lógicas 82 

em cada curso. O presidente Sangoi explicou que não concorda com o uso da expressão 83 

“curso caro ou curso barato” pois comenta que a forma de contribuição é por matrícula. 84 

Observa-se que deve se ter um cuidado grande para não diferenciar os custos de cada curso. 85 

O conselheiro Celson pergunta se então deverá ser equânime. O mesmo afirma que sim. 86 

Disse que haverá possibilidade de repasse de recursos entre cursos em caso de sobra. O 87 

conselheiro Celson esclareceu que sejam analisados com base em planos elaborados. O 88 

conselheiro Cesar lembrou que o Renato havia dito que iria propor uma nova proposta 89 

metodológica para esta execução. O mesmo diz acreditar que se tenha que aguardar isso para 90 

não se decidir agora e re-analisar após proposta. Renato questionou quem fará a 91 

sistematização e padronização dos processos de aplicação, bem como o cronograma. O 92 

conselheiro Douglas diz concordar com o que o presidente diz, em relação ao valor equânime, 93 

porém questiona sobre as sobras das áreas que não utilizaram. Prof. Sangoi disse que isso 94 

acontecia muito e que o ideal é que se estabeleçam prazos para então repassar as áreas que 95 

precisam a tempo de gastar. Seria este o cronograma de execução de cada área. O 96 

conselheiro Douglas também questionou sobre os critérios para este repasse posterior. O 97 

presidente Sangoi disse que isto também vai ser criado. O conselheiro Celson propõe a 98 

comissão de finanças retirar este item porque merece maior discussão. A comissão concorda 99 

e então se retira e entende que este assunto merecer maior discussão nas próximas reuniões. 100 

O conselheiro Henrique discordou sobre a divisão equânime pois acredita que se existem 101 

cursos e áreas diferentes, estes devem ser tratados diferentes. O presidente Sangoi disse que 102 

nenhum curso será prejudicado. Renato se retira. 5. Análise e parecer sobre pedido de 103 

alteração de regime de trabalho Prof. Sergio Korndörfer. O presidente Sangoi lê o 104 

requerimento e apresenta os trâmites do processo. Pede ao Conselheiro Evandro que é da 105 

área, que se pronuncie. O conselheiro Evandro diz que após esta analise do processo na há 106 

muito o que falar, e que o professor em questão é bem dedicado e o projeto proposto pelo 107 

mesmo é bem importante e tem muito a contribuir para a área. Solicita para que a plenária 108 

aprove esta troca de regime. A conselheira Claudia pergunta sobre a avaliação da DGP sobre 109 

a questão de vagas. O presidente explica que isto será feito na reitoria, a mesma dá o aval 110 
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somente se for viável. Coloca-se em votação: uma abstenção e as demais aprovam. 6. 111 

Afastamento da conselheira Elisabeth Aguiar e eleição suplente para Conselheira 112 

Martha. O presidente coloca sobre a questão de eleição. O conselheiro Douglas explica que 113 

os conselheiros são eleitos por chapa, então não haveria necessidade. A conselheira Sabrina 114 

destaca sobre a soberania do regimento do CONCAMP. O presidente Sangoi disse que vai 115 

encaminhar ao CONSUP sobre este encaminhamento para consultar sobre este procedimento. 116 

A conselheira Juliana destaca que como está no regimento, no caso de reformulação do 117 

mesmo isto tenha que ser revisto. 7. Aprovação do Edital para contratação de professor 118 

temporário de matemática. O presidente Sangoi apresenta que a professora Aline de Bona 119 

estava no campus somente por um período temporário para tratamento de saúde de familiar. 120 

Solicitou-se então a vaga de professor temporário na área de matemática para atender a saída 121 

da professora Carine Loureiro que irá para o campus de Bento Gonçalves em 122 

acompanhamento de cônjuge. O conselheiro Celson questionou em quais momentos pode-se 123 

contratar professor temporário. O presidente Sangoi explicou  que o cargo “temporário” foi 124 

criado em virtude da limitação do “professor substituto”. A negociação em relação às vagas é 125 

da reitoria. A conselheira Juliana pergunta qual a quantidade de temporários que o IF possui e 126 

que em virtude da saída da Profa Cibele do curso para atender à uma diretoria, seria possível 127 

fazer solicitação. O conselheiro Ibá se retira da reunião. A conselheira Sabrina reforça a 128 

necessidade de se aprovar em virtude da quantidade de horas que a Profa Liliane ficaria. 129 

Questionou sobre a titulação exigida. O presidente Sangoi diz que é permitido. A conselheira 130 

Sabrina alega que pela mudança de legislação este item não precisaria ser exigido. O 131 

presidente Sangoi disse que se a área entender que a mudança deve ser feita, então deve-se 132 

mudar. Coloca a possibilidade de votar condicionado à mudança de titulação. A conselheira 133 

Sabrina vai avisar a coordenação da área. Todos aprovam o edital com a possibilidade de 134 

mudança. 8. Apreciação e avaliação da Solicitação de Auxílio Financeiro para 135 

participação em eventos técnico-científicos no país e no exterior da DPI  9. Apreciação 136 

do Relato sobre a execução do PRONATEC o Câmpus Porto Alegre, pela Diretora de 137 

Extensão, Profa Cibele Schwanke e 9- Apreciação do Relato sobre a execução do 138 

PRONATEC o Câmpus Porto Alegre, pela Diretora de Extensão, Profa Cibele Schwanke 139 
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O presidente explicou que a Diretora de Extensão Cibele esteve com problema de saúde e não 140 

pode comparecer. O conselheiro Douglas questionou sobre outro tema da SPA e o presidente 141 

esclareceu que o item já tinha se tornado publico e resolvido. Assuntos gerais: A conselheira 142 

Martha informou sobre o Programa de Assistência Estudantil. Está para revisão do diretor 143 

geral e que posteriormente será encaminhado a comissão de assuntos estudantis. O 144 

presidente lembrou que é possível que se faça uma reunião extraordinária para isso. O 145 

conselheiro Douglas perguntou sobre a possibilidade de contratação de técnico temporário 146 

assim como professor, no caso para interprete de libras. O presidente disse desconhecer. O 147 

conselheiro Douglas coloca ainda outra questão sobre os três requerimentos encaminhados. 148 

Questiona sobre o retorno dado: sobre vagas de estacionamento, email institucional e dados 149 

do conselheiro Yuri. O presidente Sangoi respondeu sobre a questão das vagas de 150 

estacionamento, explicando que a defensoria publica utilizava o estacionamento quando o IF 151 

assumiu. Houve uma solicitação de cedência do espaço. Contextualiza que o IF tem espaço 152 

sobrando, e fez-se um acerto com eles de que, enquanto tivermos espaço sobrando, 153 

liberaríamos para o uso. Não foi feito nenhum convenio por recomendação em virtude das 154 

condições atuais de posse do prédio. O que foi feito foi em troca, parceria de estágios e 155 

acordado um valor simbólico de R$100,00 a serem doados, em obras (livros) que já foram 156 

encaminhados a biblioteca. O conselheiro Douglas questionou se existe prioridade para este 157 

órgão, e o presidente disse que não mas se houver interesse de outro órgão se fará estudo 158 

para viabilidade. Sobre a questão dos emails, e diz que vai solicitar ao Diretor Cesar que o 159 

nome dele seja incluído na lista dos servidores. Douglas explicou o que ocorrera e o porque da 160 

solicitação. Cesar tentou explicar o processo de criação dos e-mails 161 

servidores@poa.ifrs.edu.br e que abrange tanto técnicos administrativos e docentes. Ambos 162 

discutiram sobre o assunto e o presidente deu por encerrada a discussão. Nada mais havendo 163 

a constar, eu, Marina Wöhlke Cyrillo, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será 164 

assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre, dez de julho de dois mil e treze. 165 
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