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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
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GESTÃO 2014-2016 

ATA Nº 05/2015 

 

Aos dezessete dias do mês de junho 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 quarta reunião ordinária do 4 

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

05/2015 expedida pelo Presidente deste Conselho: 1. Aprovação da ata 03 e 04 de 2015; 2. 6 

Posse dos conselheiros suplentes como conselheiros titulares – representação do 7 

segmento discente; 3. Prorrogação do afastamento dos professores Sabrina Letícia 8 

Couto da Silva e Pablo Alberto Lanzoni; 4. Provimento de vaga de professor substituto / 9 

temporário de confeitaria; 5.Prorrogação do prazo para diligência da Comissão de 10 

estudos de cursos; 6. Parecer da Comissão de estudo de vagas docentes. – Proposta de 11 

resolução; 7. Proposta da gestão para manter a flexibilização da jornada de trabalho dos 12 

TAE´s e Parecer conjunto n° 02/2015 da CLN e da CAAIC; 8. Assuntos Gerias. Iniciou-se a 13 

reunião em primeira chamada às quatorze horas e quinze minutos com a presença do 14 

Presidente Paulo Roberto Sangoi, da secretária Daniela Soares Rodrigues e dos conselheiros 15 

Tales Schmitt Samuel, Julian Silveira Diogo de Ávila Fontoura, Renato Avellar de Albuquerque, 16 

Rafael Dutra Soares, Henrique Leonardi de Oliveira, Fabiana Grala Centeno, Lúcio Olimpio de 17 

Carvalho Vieira, Sergio Alexandre Korndorfer, Ricardo Athaíde Mitidieri, Celson Roberto Canto 18 

Silva, André Rosa Martins. O presidente abriu o expediente, comunicando a ausência do 19 

conselheiro Marcelo Augusto Rauh Schmitt. Foram incluídos os seguintes pontos de pauta: 20 

Debate dos casos omissos propostos pela CPPD referente ao edital 32/2015 de 21 

afastamento para qualificação docente; Projeto de extensão de curso para confecção de 22 

sacolas ecológicas com a participação da FAURGS e Prefeitura Municipal de Porto 23 

Alegre e; Projeto de extensão de curso para conserto e customização de bicicletas em 24 

parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e Faurgs.  Após, o Presidente passou 25 
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para o primeiro ponto de pauta: 1. Aprovação da ata 03 e 04 de 2015. Colocado o item em 26 

votação, registrou-se quatro votos favoráveis e sete votos foram registrados em relação a não-27 

apreciação das atas. Encaminhamento: suspensa a aprovação das atas 03 e 04/2015 para 28 

a próxima sessão ordinária do Conselho. 2. Discussão dos casos omissos proposta pela 29 

CPPD referente ao edital 32/2015 de afastamento para qualificação docente. O conselheiro 30 

André manifestou-se no sentido que se aprovasse a isonomia do edital 32/2015 em relação ao 31 

edital 136/2014. O presidente, em contra-ponto, sustentou que esta decisão compete a Reitora. 32 

Os conselheiros Ricardo e Lúcio se posicionaram favoráveis ao pronunciamento do conselheiro 33 

André. O conselheiro Douglas chegou, tendo se juntado aos demais. Encaminhamento 2. 34 

suspender temporariamente o edital 32/2015. Solicitar posicionamento da Reitora quanto 35 

aos encargos referente ao Prelúdio. 3. Projeto de extensão de curso para confecção de 36 

sacolas ecológicas com a participação da FAURGS e Prefeitura Municipal de Porto 37 

Alegre e; Projeto de extensão de curso para conserto e customização de bicicletas em 38 

parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e Faurgs. Encaminhamento: 39 

aprovado por unanimidade. 4. Prorrogação do afastamento dos professores Sabrina 40 

Letícia Couto da Silva e Pablo Alberto Lanzoni. Encaminhamento: aprovado por 41 

unanimidade. 5. Provimento de vaga de professor substituto / temporário de confeitaria. 42 

Encaminhamento: aprovados 1. a transformação da vaga de afastamento da professora 43 

Andréa Schumacher, de afastamento com direito a substituto para afastamento sem 44 

direito a substituto, liberando, assim, mais uma vaga para afastamento, para atender o 45 

próximo docente classificado no edital 32/2015 e; 2. A contratação do professor 46 

substituto de 20h para confeitaria para suprir as demandas em razão do encerramento do 47 

contrato da professora temporária Cristiane Scheuer, atendendo ainda o término do fim 48 

do afastamento da professora Andréa e passa a estar vinculado à vaga da professora 49 

Luciana. Aprovado por unanimidade. 6. Parecer da Comissão de estudo de vagas 50 

docentes. – Proposta de resolução: O presidente pediu vistas do parecer, portanto o assunto 51 

não foi apreciado. 7. Proposta da gestão para manter a flexibilização da jornada de 52 

trabalho dos TAE´s e Parecer conjunto n° 02/2015 da CLN e da CAAIC. A conselheira Aline 53 

apresentou o parecer. A Presidência discordou do parecer apresentado. O conselheiro Sérgio 54 

posicionou-se de acordo com a Presidência. O conselheiro Lúcio propôs, pequenas 55 
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modificações na redação do parágrafo na página três do parecer da Comissão Mista. 56 

Encaminhamento: 1.Aprovado o parecer com as alterações propostas, conforme 57 

sugerido pelo conselheiro Lúcio. E após, 2.Encaminhar para a Reitoria. O conselheiro 58 

Douglas declarou seu voto, nos seguintes termos: “Entende ter havido algumas confusões em 59 

relação às deliberações ocorridas neste Conselho. Alegou que todos os membros da CAAIC e 60 

da CLN que apreciaram o parecer o aprovaram como o texto foi apresentado aos membros de 61 

ambas as Comissões. E lembrou que quando se discorda de algo que consta no parecer deve-62 

se fazer um parecer divergente. Disse que, a seu ver, um texto já aprovado por membro de 63 

Comissão não se modifica no plenário por eventuais melindres decorrentes de má interpretação 64 

de outrem.". 8. Prorrogação do prazo para diligência da Comissão de estudos de cursos. 65 

Encaminhamento: aprovada a prorrogação do prazo de três (03) meses. 9. Assuntos 66 

Gerais. O conselheiro Lúcio informou que foi aprovado o indicativo de greve, sem data definida. 67 

Nada mais havendo a constar, o presidente deu por encerrada a sessão e eu, Daniela Soares 68 

Rodrigues, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos 69 

presentes. Porto Alegre, dezessete de junho de dois mil e quinze. 70 

 
Daniela Soares Rodrigues – Secretária _____________________________________________ 
 
Paulo Roberto Sangoi __________________________________________________________ 
(Presidente) 
 
Tales Schmitt Samuel __________________________________________________________ 

Julian Silveira Diogo de Ávila Fontoura _____________________________________________ 

Renato Avellar de Albuquerque ___________________________________________________ 

Douglas Neves Ricalde _________________________________________________________ 

Rafael Dutra Soares ____________________________________________________________ 

Henrique Leonardi de Oliveira ____________________________________________________ 

Fabiana Grala Centeno _________________________________________________________ 

Lúcio Olimpio de Carvalho Vieira __________________________________________________ 
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Sergio Alexandre Korndorfer _____________________________________________________ 

Ricardo Athaíde Mitidieri ________________________________________________________ 

Celson Roberto Canto Silva ______________________________________________________ 

André Rosa Martins ____________________________________________________________ 

Charles Florczak Almeida _______________AUSENTE_______________________________ 

Carlos Schmidt __________________AUSENTE___________________________________ 


