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Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e quinze, 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 a Rua Coronel Vicente, 3 

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

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

04/2015 expedida pelo Presidente deste Conselho: 1. Aprovação das atas 14, 15 e 16 de 6 

2014 e 03 de 2015; 2. Afastamento da Profª Luciana Sauer Fontana; 3. Afastamento do 7 

Prof Sérgio Mittmann dos Santos; 4. Apreciação e encaminhamentos referente ao 8 

processo de afastamento para qualificação docente no IFRS-POA; 5. Análise e 9 

deliberação sobre a perda do mandato dos conselheiros por faltas injustificadas. 10 

Abertura de processo eleitoral para recomposição do Conselho de Câmpus; 6. Abertura 11 

de edital para professor substituto de Ecologia para suprir vaga da profª Simone 12 

Kapusta; 7. Assuntos Gerais. Iniciou-se a reunião em primeira chamada às quatorze horas e 13 

quinze minutos com a presença do Presidente Paulo Roberto Sangoi, da secretária Daniela 14 

Soares Rodrigues e dos conselheiros Julian Silveira Diogo de Ávila Fontoura, Renato Avellar de 15 

Albuquerque, Douglas Neves Ricalde, Rafael Dutra Soares, Henrique Leonardi de Oliveira, 16 

Fabiana Grala Centeno, Marcelo Augusto Rauh Schmitt, Sergio Alexandre Korndorfer, Ricardo 17 

Athaíde Mitidieri, André Rosa Martins, Charles Florczak Almeida, Guilherme Dornelas Camara. 18 

O conselheiro Celson Roberto Canto Silva justificou sua ausência. O presidente abriu espaço 19 

para o expediente, momento o qual o conselheiro Henrique se inscreveu solicitando inclusão, 20 

em regime de urgência, da pauta referente ao tema da flexibilização da jornada de trabalho dos 21 

técnicos administrativos. Relatou que a comissão mista (Comissão de Legislação e Normas e 22 

Comissão de Assuntos Acadêmicos e Integração Comunitária) elaborou parecer baseado na 23 

documentação recebida até o final da tarde do dia anterior, pois só então recebeu um 24 

mapeamento, optando assim por manter o parecer conforme já havia sido construído. O 25 



 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Câmpus Porto Alegre 

 

presidente informou que foi solicitada, junto a reitoria, prorrogação do prazo para a entrega do 26 

estudo dos setores em um mês, visto que outros câmpus não conseguiram finalizar este 27 

levantamento. O conselheiro Marcelo perguntou ao presidente se já foi questionado (junto à 28 

reitoria) o porquê não consideram o fluxo contínuo já que os setores ou organogramas podem 29 

mudar a qualquer momento. O presidente informou que o nosso câmpus é o único que faz seis 30 

horas lineares e que é um assunto mais complicado em relação a outros câmpus que são novos 31 

e se estruturando ainda. Acrescentou que será difícil tanto para os outros (câmpus) quanto para 32 

nós. O conselheiro Henrique em seguida, fez leitura do parecer da comissão mista (CAAIC e 33 

CLN) sobre a flexibilização da jornada de trabalho, conforme IN 02/2015. Após, manifestou-se 34 

no sentido de solicitar maior cuidado da Direção Geral em relação a comunicação com os 35 

conselheiros. Disse lamentar o ocorrido, pois esperavam um esclarecimento da direção quanto 36 

à matéria. Enfatizou que na sua avaliação, houve uma falha de comunicação da Direção acerca 37 

das dificuldades encontradas na elaboração deste mapeamento. Falou que com isso, os 38 

conselheiros ficaram apreensivos em relação a eventuais prejuízos aos servidores. O 39 

presidente explicou que o campus Porto Alegre tem uma demanda muito intensa, que hoje não 40 

há assuntos que não sejam urgentes. Explicou que além deste trabalho, tem a questão política 41 

também de dialogar com a reitoria no intuito de dilatar os prazos, o que foi inclusive aceito, dada 42 

às mesmas dificuldades dos demais câmpus neste estudo da flexibilização. Reiterou ainda, ser 43 

que o único Diretor Geral que hoje, defende abertamente a jornada de seis horas diárias 44 

lineares. O conselheiro Marcelo afirmou que a comissão encontrou dificuldade pela ausência de 45 

documentação. Disse que não há porquê não acreditar no que o presidente traz a este 46 

Conselho e nas razões alegadas por ele, pois há uma relação de confiança. Na sua opinião, 47 

com base nos trinta dias de prorrogação, da relação completa que foi entregue pela Direção, 48 

acha prudente analisar as duas listagens. O presidente disse que, conforme análise conjunta 49 

com a DGP deste campus, o único servidor que não se enquadraria nas trinta horas seria o 50 

auditor, os demais servidores, todavia, têm justificativa para cumprir as seis horas. O 51 

conselheiro André disse que também há um servidor alocado na Diretoria de Desenvolvimento 52 

Institucional, que representaria uma incógnita. O conselheiro Marcelo disse achar que caberia à 53 

Direção apresentar os dados e a proposta, e aos conselheiros, apreciar e aprovar ou não estes. 54 

O presidente relembrou que à comissão mista teria sido atribuída esta tarefa, mas se coloca, 55 
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entretanto à serviço para tratar do tema, conforme o Conselho julgar mais apropriado. O 56 

presidente relatou ainda que houve repasse de informações incoerentes, pois algumas chefias 57 

referiram horários diferentes dos que constam nos pontos dos servidores, e que este fato será 58 

relatado. Encaminhamento: O presidente, por meio da secretária, irá encaminhar até o dia 59 

03.06 a documentação atualizada dos setores para a comissão. Conselheiro Henrique 60 

reiterou o pedido de que seja melhorada a comunicação da Direção Geral com este Conselho, 61 

pois a impressão que foi passada é de que o tema fora negligenciado por esta Diretoria. 1. 62 

Aprovação das atas 14, 15 e 16 de 2014 e 03 de 2015. O conselheiro Douglas votou contra 63 

todas elas e pediu para declarar o voto. Pediu que se os conselheiros optarem em aprovar a ata 64 

que se suprimisse os trechos degravados e substituíssem pelos documentos anexos (manifesto 65 

do Colegiado do Curso Técnico em Biblioteconomia e documento-resposta do conselheiro 66 

Douglas). O presidente disse que esta era a proposta original e que havia sido pedido o 67 

documento ao conselheiro, porém este não o entregou. A secretária reforçou do a fala do 68 

presidente, e acrescentou que a degravação ocorreu justamente em razão desta recusa. O 69 

conselheiro Douglas alegou haver informado anteriormente que iria entregar o documento tão 70 

logo a ata 15/2014 estivesse pronta. Colocado em votação a proposta de manter a ata e 71 

apenas agregar os documentos à mesma. Registrou-se onze votos favoráveis, hum contrário e 72 

outro de abstenção. O conselheiro Douglas reiterou que vai querer declarar o seu voto contrário 73 

e irá enviar posteriormente por e-mail. Declaração de voto do conselheiro Douglas: “O 74 

conselheiro Douglas Neves Ricalde votou contra a aprovação das Atas n° 14, 15 e 16 de 2014 75 

e declarou voto: é contrário à aprovação em virtude de demasiado atraso na redação destas 76 

atas e de patente descumprimento do inciso X do art. 5°, do inciso VI do art. 13, do art. 42, do 77 

parágrafo único do art. 43, do §2°, do §3°, do §4°, do §5° e do §6° do art. 52 do Regimento 78 

Interno do Conselho de Câmpus do IFRS Câmpus Porto Alegre, aprovado por este Conselho de 79 

Campus por delegação do Conselho Superior do IFRS conforme Resolução Consup n° 104, de 80 

18 de dezembro de 2012, bem como por não considerar a totalidade do conteúdo destas atas 81 

fiel ao que de fato se passou nas reuniões a que estas atas se referem." Sobre a ata 03/2015 o 82 

conselheiro Douglas narrou ter enviado com antecedência, solicitação para debate e esta não 83 

foi inserida na a versão final da ata. Relatou ter buscado inclusive o áudio da fala dele, para 84 

comprovar o que estava falando, em relação principalmente no que se refere às vagas de 85 
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técnico administrativo. A secretária esclareceu que não há empecilho em fazer alteração desde 86 

que seja constatado, mediante a escuta do arquivo áudio oficial. O conselheiro Marcelo sugeriu 87 

que se aprove a referida ata, após as modificações decorrentes de uma nova escuta do arquivo, 88 

em oportunidade futura, o que foi acolhido pelos demais membros. Encaminhamento: 89 

aprovadas as atas 14, 15 e 16 de 2014 com os documentos anexos. Ata 03 de 2015 foi 90 

rejeitada. 2. Afastamento da Profª Luciana Sauer Fontana; 3. Afastamento do Prof Sérgio 91 

Mittmann dos Santos. O presidente informou as datas de prorrogação, a professora Luciana 92 

solicitou mais seis meses e o professor Sérgio, por mais um ano. Encaminhamento: aprovado 93 

por unanimidade. 4. Apreciação e encaminhamentos referente ao processo de 94 

afastamento para qualificação docente no IFRS-POA. O conselheiro André esclareceu as 95 

razões pelas quais solicitou a inclusão desta pauta. Expôs que existem onze professores 96 

afastados e que há um décimo segundo nome na lista, a professora Andréa Bordin 97 

Schumacher, que tem portaria de afastamento até março de 2016 e não dispõe de substituto 98 

neste momento. Após sua saída, em 2012 teve uma substituta que saiu, entretanto a demanda 99 

foi suprida pela reitoria com uma professora temporária. No inicio de setembro, esta irá ter o 100 

contrato encerrado. Sintetizou que temos efetivamente, conforme as informações repassadas 101 

pela DGP, 119 servidores lotados no câmpus Porto Alegre o que resultaria em 11,9 (10% fração 102 

legal referente a afastamento no câmpus). De acordo com o aprovado no CONSUP, o 103 

conselheiro Sangoi fez proposta de alteração do artigo 38 do programa de Capacitação dos 104 

Servidores, para arredondar o número para o primeiro algarismo superior. Isto significa que na 105 

prática, temos prerrogativa a doze servidores docentes afastados e como são professores em 106 

regime DE e temos dez (10) substitutos de quarenta horas (40h) e hum (um) no regime de 20 107 

horas (20h) Para fechar os doze equivalente, temos a disponibilidade  de mais um professor no 108 

regime de quarenta e outro no regime de vinte horas. Fez a proposta ao Conselho e ao 109 

presidente para que se fizesse os encaminhamentos pertinentes a este assunto, até por haver a 110 

previsão de abertura de novo edital de afastamento para o mês de agosto.  Ressaltou haver a 111 

disponibilidade de mais hum (01) afastamento, então que se atenda o professor Rodrigo, 112 

encerrando desta maneira a lista de afastamento, antes de votar uma nova relação de licenças. 113 

Questionado pelo conselheiro André, o Presidente do Conselho respondeu que não haveria 114 

problemas e que era possível a renovação do contrato da professora temporária de confeitaria, 115 
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cujo vínculo irá completar 2 anos em setembro próximo, justamente por tratar-se de professor 116 

temporário e não de professor substituto. Disse ainda que precisa somente verificar se a 117 

renovação deve ser feita por mais seis meses ou um ano. Encaminhamento: aprovar o 118 

décimo segundo código de vagas para o professor Rodrigo Prestes Machado, com 119 

substituto de 40h que será aproveitado em processo seletivo vigente. 5. Análise e 120 

deliberação sobre a perda do mandato dos conselheiros por faltas injustificadas. 121 

Abertura de processo eleitoral para recomposição do Conselho de Câmpus. A secretária, 122 

a pedido do presidente, apresentou a planilha de controle de freqüência dos conselheiros, para 123 

o grupo. Foi informado que todos os conselheiros discentes, a exceção do conselheiro Tales, já 124 

perderam o mandato. Fez a exposição da atual situação e propôs que o conselho deliberasse 125 

sobre o que fazer frente a isto. O conselheiro Douglas mencionou a resolução 11/2013 do 126 

CONCAMP, que trata sobre as justificativas para faltas de conselheiros, no artigo quarto diz: ”a 127 

falta só recai sobre o suplente em caso de justificativa do titular” ou seja, estes alunos não 128 

justificaram sua ausência, portanto o suplente não saberia. Este não perde a vaga, então 129 

assumem até o final do mandato. Encaminhamento: dar posse aos conselheiros suplentes. 130 

Comunicar aos suplentes que os mesmos passarão a ser titulares. O conselheiro André 131 

propõe que se faça uma reflexão com relação a penalização dos conselheiros discentes, em 132 

razão das faltas nas reuniões do Conselho. Alegou que esta é uma dificuldade generalizada 133 

com relação à representação discente no câmpus. O presidente mencionou o horário das 134 

reuniões do Conselho, e questionou se não seria interessante alterar para o turno da noite, as 135 

reuniões do Conselho a fim de facilitar a atuação dos alunos nas atividades do CONCAMP. O 136 

conselheiro Douglas sustentou o argumento de que o discente, quando se candidata, é ciente 137 

do horário de funcionamento do Conselho e acha, portanto, que o aluno que terá problemas em 138 

comparecer nem deveria se candidatar e deixar que outro aluno faça a representação. O 139 

presidente reafirmou, entretanto que o maior problema para os alunos é o horário de 140 

funcionamento, pois eles trabalham e dificilmente têm liberação de suas chefias. Destacou que 141 

o funcionamento noturno do Conselho facilitaria em muito a participação discente. A conselheira 142 

Fabiana indagou se não seria oportuno verificar se há interesse da parte em participar destes 143 

processos. 6. Abertura de edital para professor substituto de Ecologia para suprir vaga da 144 

profª Simone Kapusta. O presidente faz leitura do memorando 220/2015 da DGP – Câmpus 145 
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Porto Alegre o qual traz uma solicitação de abertura de edital para contratação de professor 146 

substituto de Ecologia. Questionado, o Conselho validou que seja feita a abertura do referido 147 

edital. Encaminhamento: aprovada por unanimidade a abertura de edital para processo 148 

seletivo simplificado para professor substituto de Ecologia 40 horas.  7. Assuntos Gerais. 149 

O conselheiro Douglas tornou a questionar a vaga de técnicos, fez a solicitação a DGP a 150 

listagem de alguns servidores do quadro, a origem de suas vagas e o preenchimento das vagas 151 

destinadas ao concurso e remoção. A listagem foi recebida e verificou duas inconsistências: no 152 

preenchimento das vagas de técnico em laboratório/área e de assistente em administração, 153 

ambas de nível D. Leu a listagem recebida pela CIS, na qual constavam: a vaga de assistente 154 

de laboratório nível C, preenchida pelo servidor André Morando e localizada na Coordenadoria 155 

do Curso Técnico em Meio Ambiente, e a vaga de assistente em administração nível D foi 156 

preenchida por Verônica Gobbo, decorrente da exoneração da colega Roberta Maia Besouchet, 157 

porém, salientou o conselheiro, esta é uma vaga nova. O presidente esclareceu que trata-se de 158 

um equívoco, porque a vagada servidora Verônica é nova. No curso da narrativa o conselheiro 159 

Douglas citou a vaga de técnico de laboratório laticínio e alimentos foi preenchida pela servidora 160 

Natali Knorr Valadão, localizada na Coordenadoria de Curso técnico em Panificação; vaga de 161 

técnico de laboratório na área de biologia, preenchida pelo servidor Gabriel Fernandes Silveira, 162 

localizado na coordenadoria do Curso técnico em Biotecnologia, mas segundo a DGP esta vaga 163 

teria sido decorrente da redistribuição da colega Neli (técnica em contabilidade, nível D), sendo 164 

que na verdade se tratava de uma vaga oriunda da aposentadoria do ex-servidor Cláudio Sérgio 165 

(técnico em laboratório/área, nível D), que trabalhava no projeto Prelúdio; depois mais duas 166 

vagas de técnico em secretariado e mais adiante aparece a vaga de técnico em 167 

laboratório/área, nível D, ocupada pelo servidor Gabriel, em duplicidade. Na sequência do 168 

memorando da DGP aparece uma vaga de tecnólogo em processos gerenciais, nível E, 169 

preenchendo uma vaga que era de administrador, nível E, decorrente da saída da servidora 170 

Cristina Crespam, que foi aprovada em outro concurso. Reiterou que tem duas vagas na 171 

relação que não estão fechando, que são as de técnico em laboratório e a de assistente em 172 

administração. O presidente esclareceu que a vaga de assistente em administração é outra 173 

(que não das quatorze novas), a da Verônica é uma das quatorze (novas), e a vaga do Gabriel 174 

consiste em um equívoco, porém reiterou que irá verificar com a Bianca, entretanto confia na 175 
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lista fornecida pela DGP. O conselheiro Douglas questionou ainda a vaga deassistente em 176 

administração, nível D, decorrente da exoneração do ex-servidor Everson Menezes, que foi 177 

preenchida, segundo a DGP, pela servidora lotada no DAP, Luísa Gil Almeida, não é uma vaga 178 

nova e sim uma que já tínhamos e que abrimos mão que era uma de assistente em 179 

administração, e que poderíamos ocupar com uma da mesma formação (assistente em 180 

administração). O presidente esclareceu que a vaga foi ocupada desta maneira em virtude do 181 

interesse da Instituição.". O conselheiro André perguntou se o cronograma de transferência dos 182 

cursos da sede Ramiro vai ser cumprido em razão dos cortes orçamentários. O presidente 183 

explicou que houve um atraso de pouco mais de um mês, que agora foram acertados os valores 184 

em atraso que havia com a empresa, no mês passado, e que a obra está avançando. Falou 185 

também que a expectativa é da Biotecnologia vir para o segundo semestre e Química no 186 

primeiro semestre do ano que vem. O conselheiro Charles informou que foi aprovado o 187 

indicativo de greve para o dia vinte e oito (28/05). O presidente deu por encerrada a sessão. 188 

Nada mais havendo a constar, eu, Daniela Soares Rodrigues, lavrei a presente ata, que após 189 

lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre, vinte e sete de maio de 190 

dois mil e quinze. 191 
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