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Aos quatro (04) dias do mês de agosto de dois mil e quatorze (2014), às quinze (15) horas, no 1 

Auditório 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, no 3 

Centro desta capital, foi realizada a quinta reunião extraordinária do Conselho deste Câmpus do 4 

ano de 2014, cuja pauta compreendeu, conforme convocação 10/2014 expedida pelo 5 

Presidente deste Conselho: 1. Posse dos conselheiros para o mandato 2014-2016; 2. Edital 6 

de Assistência Estudantil 2014/2. Iniciou-se a reunião em primeira chamada às 15h com a 7 

presença do presidente em exercício, Cláudio Vinicius Silva Farias, da secretária designada 8 

para esta reunião Glécia dos Santos Labrea, dos conselheiros titulares: Tales Schmitt Samuel, 9 

Lodair Loss Badaraco, Débora de Lurdes Millos Rodrigues, Roberson Rocha, Guilherme Franco 10 

Miranda, Marcelo Augusto Rauh Schmitt, Sergio Alexandre Korndörfer, Ricardo Athaíde 11 

Mitidieri, Celson Roberto Canto Silva, André Rosa Martins, Douglas Neves Ricalde, Rafael 12 

Dutra Soares, Henrique Leonardi de Oliveira, Fabiana Grala Centeno e suplentes: Lenon 13 

Pereira da Silva, Thais Helfensteller Rosa, Paula Inês Grana Oliveira, Karoline Ramos Viana, 14 

Julian Silveira Diogo de Ávila Fontoura, Evandro Manara Miletto, Paulo Artur Konzen Xavier de 15 

Mello e Silva, Jéferson de Araújo Funchal, Mônica Ferreira Cassana. Inicia-se a reunião com o 16 

presidente em exercício agradecendo a presença dos membros da nova legislatura e 17 

apresentando a pauta. Solicita aos conselheiros que assinem os termos de posse para dar 18 

sequência à reunião. 1. Posse dos conselheiros para o mandato 2014-2016. Iniciou-se pelos 19 

membros técnico-administrativos Fabiana, Henrique, Mônica, Rafael, Douglas e demais 20 

conselheiros. Durante a chamada dos membros foi justificada a ausência do conselheiro eleito 21 

Renato de Alburquerque, que está de férias, e Juliana de Nonohay. O presidente em exercício 22 

observou que o conselheiro Ademir não é mais servidor do Campus. Evandro Manara, Fabiana 23 

Hadler, Ricardo Mitidieri e Paula Oliveira chegaram atrasados. O presidente em exercício 24 

nomeia todos empossados, esclarece a falta da Luciele Daiana Wilhelm, secretária do Conselho 25 
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de Campus, e agradece a substituta Glécia dos Santos Labrea e a apresenta aos conselheiros. 26 

Solicita que os conselheiros que não receberam a convocação por e-mail confirmem seu 27 

endereço eletrônico. 2. Edital de Assistência Estudantil 2014/2. O presidente apresentou o 28 

assunto, esclarecendo que precisa publicar o edital até amanhã para que possa transcorrer com 29 

a máxima celeridade. O Conselheiro Douglas questiona sobre o convênio com a UFRGS para 30 

uso do restaurante universitário da UFRGS, o presidente diz que o convênio esta mantido até 31 

Janeiro de 2015, caso não consiga fazer a desocupação da Ramiro, será solicitada a 32 

renovação. Mas para o semestre de 2014/2 o convênio está garantido, tanto para o uso do 33 

restaurante, quanto das bibliotecas. O Presidente esclarece que as obras do nosso restaurante 34 

já estão previstas para iniciarem em dezembro e que deve durar em torno de dois meses e 35 

meio a três meses. O Conselheiro Douglas questiona sobre o valor do benefício de auxílio-36 

alimentação e gastos no semestre 2014/1, para se possível reavaliar o valor, pois atualmente é 37 

R$ 10,00 por dia. Propõe que o valor seja dobrado, porém acredita que seja tenha uma 38 

restrição financeira para isso e solicita que a conselheira Fabiana apresente os dados. A 39 

conselheira Fabiana informa que fizeram a adição do auxílio-alimentação com a idéia de R$ 40 

8,00, mas foi discutido em Conselho e foi alterado para R$ 10,00, porém teve algumas 41 

alterações ao longo do primeiro semestre, tiveram quase o dobro de processos inscritos pra os  42 

benefícios e que o auxílio-alimentação não possui nenhuma restrição diferente de outros 43 

benefícios. O benefício teve um número maior de contemplados e gerou um gasto financeiro 44 

bem grande, conforme planilha atualmente 399 alunos são beneficiados com o auxílio-45 

alimentação gerando um gasto de R$ 87 mil ao mês. A proposta de redução é para continuar 46 

beneficiando todos os alunos que se encaixam. O valor total deste ano para assistência 47 

estudantil é de R$ 1.440.000,00 e que já foi gasto um total de R$ 716.000,00 e que os alunos 48 

que foram contemplados em março têm direto de receber até o final do ano. Referiu que o 49 

objetivo do NAAC é manter o maior número de beneficiados e por isso esta proposta de 50 

redução do valor. Com isso, se continuarmos com o número atual de alunos, ainda teria um 51 

"sobra" de R$ 130 mil que seria o valor para contemplar os alunos que ingressam no segundo 52 

semestre, porém se não reduzir o valor do beneficio, terá apenas R$ 40 mil para contemplar 53 

novos alunos. O conselheiro Jeferson questiona Fabiana se o orçamento de assistência 54 

estudantil tem sido devolvido ou não. A conselheira Fabiana responde que normalmente o valor 55 
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é todo gasto até o final do semestre, mas ao longo do semestre tem desistências e alguns 56 

alunos trancam as matrículas e se sobra algo no fim do ano, este valor é doado para outro 57 

Campus. A conselheira Paula questiona Fabiana se há possibilidade de aumento dos benefícios 58 

ao longo do semestre, Fabiana diz que o edital é lançado com os benefícios e ficam fixos. A 59 

conselheira Paula pergunta se é possível aguardar a entrada dos novos alunos e verificar se 60 

realmente será necessária a redução do valor e se, caso não houver muitos inscritos, aumentar 61 

o valor já que não acha certo reduzir o beneficio. Fabiana responde que não sabe. O Presidente 62 

Cláudio diz que o edital não pode ser alterado assim como qualquer outro documento que 63 

esteja em andamento. O conselheiro Douglas questiona sobre a possibilidade de remanejo para 64 

de valores de outra rubrica, ao que o Presidente responde que não pode haver remanejo nas 65 

rubricas. O Conselheiro André fala da expectativa passada pela Direção do Campus de que o 66 

Restaurante Acadêmico começaria funcionar em 2014/2 e que até agora a obra não começou, 67 

cita que a licitação do átrio, da biblioteca e da panificação e confeitaria é a mesma licitação, 68 

também pede reflexão sobre a eventualidade de redução do benefício para R$ 8,00. O 69 

conselheiro Celson também fala sobre a redução do valor do auxílio-alimentação e questiona 70 

qual será o aumento de alunos escritos pra o segundo semestre. A Conselheira Fabiana 71 

responde a Celson que não tem como prever, pois de semestre em semestre tem muitas 72 

mudanças, visto que ainda não realizaram a matrícula, porém acha que ficará em torno de 600 73 

alunos. O conselheiro Celson questiona se a redução de R$ 2,00 foi feita sobre um cálculo 74 

exato ou foi feito para dar apenas uma estimativa. Fabiana dia que os R$ 8,00 foram fixados 75 

baseados numa pesquisa sobre custo médio de alimentação em restaurantes em torno do 76 

Campus e que a redução é para atender mais alunos. O Presidente sintetiza e responde ao 77 

Conselheiro Celson sobre o auxílio alimentação. O Conselheiro Celson ainda questiona sobre a 78 

possibilidade de redução não ser tanta, se pode ficar em torno de R$ 9,00. O Presidente 79 

responde que não é possível fazer uma base precisa, pois ainda está recebendo matrículas, no 80 

momento são só expectativas como por exemplo alunos que entraram como cotistas e 81 

apresentaram a documentação, pela análise socioeconômica prévia pra classificação dos 82 

alunos, a Martha passou em torno de 100 alunos já teriam direito imediato à bolsa. Fora isso 83 

tem novos ingressantes no PROEJA, que acaba diminuindo o recurso. A Conselheira Fabiana 84 

diz que alguns poderão ficar de fora do benefício. O conselheiro André questiona sobre o que é 85 
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sobra geral que consta em planilha e a conselheira Fabiana responde que era dinheiro gasto 86 

com outras coisas e pode ser desconsiderado pois não se gasta mais. André pergunta se com 87 

aluguel de ginásio não se vai mais gastar de agosto a dezembro, Fabiana responde que não. A 88 

conselheira Fabiana diz que dentro dos R$ 160 mil, R$ 30 mil é usado em material permanente 89 

e mesmo que não gaste os mesmos em material, não pode ser usado para benefícios, então na 90 

verdade é sempre R$ 130 mil. O Conselheiro Marcelo diz que mesmo com o valor de R$ 8,00 91 

os alunos conseguem se alimentar e questiona se a metodologia usada, "todos devem receber 92 

e por isso deve diminuir o valor" é a correta ou não, se o valor deve ser mantido e não vai dar 93 

pra todos receberem. Diz também que só possui duas opções, ou diminui e todos recebem ou 94 

deixa o valor e alguns não irão receber, que a discussão é importante, porém não tem como ir 95 

adiante já que não há uma terceira opção. O Conselheiro Celson responde que a discussão é 96 

para tirar as dúvidas e ter conhecimento sobre tal assunto. A conselheira Fabiana diz que o 97 

aluno que foi contemplado com auxílio-alimentação pode ser que receba outro beneficio 98 

também. O Presidente elucida a questão que o Marcelo questionou sobre os alunos que não 99 

estão na previsão de beneficiários, e a conselheira Fabiana complementa. O Conselheiro 100 

Henrique tem uma dúvida sobre o edital em si, questiona o item 2.1.2 (renovação sem avaliação 101 

socioeconômica) e considera estranha a renovação dos benefícios, visto que o benefício não 102 

será o mesmo. A Conselheira Fabiana diz que talvez terão que alterar o texto. O conselheiro 103 

Douglas sugere retomar o edital, item 10.11 que diz que este edital tem validade por 2 anos 104 

podendo ser renovado, os conselheiros André, Marcelo e Fabiana discutem sobre o edital 105 

antigo, o conselheiro André questiona a legalidade do prazo do edital se para os atuais 106 

beneficiários poderíamos reduzir o valor do auxílio-alimentação, a conselheira Fabiana 107 

responde e o conselheiro Marcelo diz que o edital é meio absurdo e que o prazo não faz 108 

sentido, visto que tem que haver renovação através do requisito socioeconômico, o Conselheiro 109 

Douglas apresenta seu entendimento e os conselheiros André e Marcelo também. O Presidente 110 

dá sua explicação aos demais, comentam os conselheiros André e Marcelo. O conselheiro 111 

Sérgio faz um questionamento sobre o risco de se adotar os R$ 10,00 e aqueles que ficarão 112 

sem a bolsa auxílio, discutindo as possibilidades dentro do orçamento. O conselheiro Lodair 113 

questiona que o edital não prevê inscrições no próximo semestre e os conselheiros Celson e 114 

Fabiana esclarecem. O Conselheiro Marcelo acredita ser ilegal baixar o valor da bolsa auxílio 115 
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alimentação e questiona que não tem uma cláusula que permita a diminuição do valor desse 116 

benefício. O conselheiro André pergunta se alguém tem alguma sugestão e Marcelo e Sérgio 117 

manifestam sua opinião. O Conselheiro Douglas diz que teriam que retirar esse item do edital.  118 

O presidente diz que a proposta da direção é a que veio do NAAc e que agora é hora de 119 

acolher as sugestões, e acredita ser possível retirar este item do próximo edital, e a opinião da 120 

direção a ampliar a base de beneficiários, mas se o conselho entender o contrário teremos que 121 

criar um mecanismo para trabalhar com a restrição orçamentária. Os conselheiros Fabiana e 122 

Marcelo e outros se manifestam ao mesmo tempo. O Presidente em exercício sugere ou R$ 123 

10,00 ou R$ 8,00 para todos, que a decisão seja unânime e que eventualmente até pelos R$ 124 

8,00 teriam que verificar o orçamento, falou Roberson, Henrique a Fabiana sugerindo que seja 125 

criada uma lista de espera. O Presidente responde a André que não entende a relação direta 126 

entre o benefício do aluno e o restaurante universitário e as questões orçamentárias e cita como 127 

exemplo o restaurante da UFRGS que para cada R$ 1,30 que o aluno paga, a UFRGS paga R$ 128 

11,00, e que estão aguardando para construir o RU em espaço que existe salas de aula, que 129 

precisamos ter salas de aula construídas para depois o RU. O conselheiro André e o 130 

conselheiro Marcelo se referem à licitação, e acredita que não teremos a expectativa de salas 131 

de aula para o próximo semestre (2015/1). O conselheiro Celson diz que no item 4 (processo de 132 

seleção) seria interessante aperfeiçoar esse item. O conselheiro Marcelo sugere nos itens 2.6 e 133 

4.3 correções, pois é um documento oficial e traz uma solicitação dos colegas docentes a não 134 

reprovação de mais de 50% das disciplinas (item 10.7), e diz que há uma minoria de discentes 135 

que frequentam as aulas apenas para receber o benefício, e que os docentes gostariam de 136 

receber um relatório daqueles que perderem o benefício, que desejam um retorno sobre tal 137 

situação. O Conselheiro Douglas pergunta se é realizado controle de frequência dos alunos, 138 

vários falam ao mesmo tempo e o conselheiro André diz que infelizmente ao longo do semestre 139 

não há um controle. O Conselheiro Douglas fala que se os docentes controlassem as 140 

freqüências ajudaria muito o trabalho do NAAc, e a conselheira Fabiana responde o sistema é 141 

independente do campus digital o conselheiro Sérgio explica que o aluno só perde o benefício 142 

em caso de abandono e que essa informação só teremos efetivamente  no final do semestre. O 143 

conselheiro Marcelo questiona ”Qual a exigência educacional que queremos desse aluno?” e o 144 

conselheiro Henrique expõe sua opinião falam os conselheiros Sérgio e Fabiana e novamente o 145 
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conselheiro Henrique discutem a ideia, a conselheira Fabiana cita que no semestre passado 146 

vários alunos perderam o benefício. O Conselheiro Douglas questiona se há um trabalho de 147 

acompanhamento pelo NAAc, o que é esclarecido pela conselheira Fabiana. O conselheiro 148 

André verifica o item 17º, ou seja, o aluno não pode ter nenhum E e o conselheiro Marcelo 149 

responde a André e Marcelo fala de outra razão para corte do beneficio, ou seja o “D” 150 

desempenho escolar satisfatório (a não reprovação em nenhuma das disciplinas) e que a 151 

análise social é diferente do edital e o conselheiro Henrique se manifesta ao conselheiro 152 

Marcelo que pede reflexão. O conselheiro André pede revisão do item 10.10. O Presidente 153 

coloca em votação a proposta do beneficio estudantil apresentada pelo NAAc, o conselheiro 154 

Celson questiona se manteriam valores do edital anterior. A conselheira Fabiana se manifesta. 155 

O Presidente em exercício se manifesta. O conselheiro Douglas sugere eliminar o item 2.1.2 do 156 

edital. O Presidente retoma o processo de votação. Encaminhamento: votação da proposta do 157 

edital de benefício estudantil apresentada pelo NAAc. Rejeitada por maioria. 158 

Encaminhamento: votação da proposta que altera o valor do benefício para R$ 220,00 (item 159 

3.1.1). Aprovado por maioria. Encaminhamento: proposta de alteração do item 10.7 para 160 

excluir o conceito “D” da redação original. Colocado em votação a retirada do conceito “D”: 161 

aprovado por maioria, com três abstenções. Aprovada a retirada do texto. Encaminhamento: 162 

alteração do item 10.10 cabendo recurso às instâncias previstas no regimento interno do 163 

campus. Colocada em votação a alteração. Aprovado por maioria, com três abstenções. O 164 

conselheiro Douglas sugere incluir o item 4.4 e o Presidente se manifesta. Os conselheiros 165 

Celson e André comentam e muitos comentam ao mesmo tempo. Encaminhamento: inclusão 166 

do item 4.4, para esclarecer os critérios de classificação, conforme decreto nº 7.234/2014. 167 

Colocada em votação a inclusão. Aprovada por maioria, uma abstenção. A proposta da 168 

Conselheira Fabiana é excluir o item 4.4 e o conselheiro Celson complementa e diz que não 169 

atrapalha esse item, outros conselheiros e o diretor expõem suas opiniões. O Presidente diz 170 

que se criará o item, a conselheira Mônica e o conselheiro André se manifestam, e logo após o 171 

conselheiro Henrique sugerem que siga uma ordem e o Presidente informa que o NAAc faz 172 

análise mais que econômica, mas sim socioeconômica, o conselheiro André comenta e o 173 

conselheiro Henrique também. O Diretor pede a razoabilidade aos conselheiros e que se algum 174 

aluno queira poderá questionar o Conselho de Campus. A Conselheira Débora chegou ao final 175 
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da reunião. O Presidente encerra a ordem do dia. O presidente em exercício deu por encerrada 176 

a sessão. Nada mais havendo a constar, eu, Glécia dos Santos Labrea, lavrei a presente ata, 177 

que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre, quatro de 178 

agosto de dois mil e quatorze. 179 
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