
 
Ministério da Educação 

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

Câmpus Porto Alegre 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONSELHO DE CÂMPUS 

GESTÃO 2014-2016 

ATA Nº 01/2015 

 

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e quinze, às quatorze horas e dez minutos, na 1 

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 primeira reunião ordinária do 4 

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

01/2015 expedida pelo Presidente deste Conselho: 1. Aprovação das atas 15, 16 e 17 de 6 

2014; 2. Resolução 02/2015 – “ad referendum” – Altera período de afastamento da 7 

professora Suelena de Araújo Borges;  3. Apresentação do sistema de localização dos 8 

servidores utilizado pela DGP; 4. Aprovação do calendário do CONCAMP para o ano de 9 

2015; 5. Composição provisória da CPGR – Comissão Permanente de Gestão de 10 

Resíduos; 6. Assuntos Gerais. Iniciou-se a reunião em primeira chamada às 14h e 10 min 11 

com a presença do presidente em exercício, Cláudio Vinicius Silva Farias, da secretária Daniela 12 

Soares Rodrigues e dos conselheiros Fabiana Grala Centeno, Douglas Neves Ricalde, Marcelo 13 

Augusto Rauh Schmitt, Sergio Alexandre Korndorfer, Rafael Dutra Soares, Lúcio Olimpio de 14 

Carvalho Veira (suplente), Henrique Leonardi de Oliveira, Celson Roberto Canto Silva, André 15 

Rosa Martins, Renato Avellar de Albuquerque, Ricardo Athaide Mitidieri. O presidente 16 

abriu a sessão informando que o conselheiro Julian Silveira Fontoura justificou a sua ausência 17 

na reunião devido a atividades acadêmicas do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza. 18 

O conselheiro Douglas questionou se os conselheiros representantes da comunidade externa 19 

estariam recebendo as chamadas, o que a secretária confirmou positivamente, acrescentando a 20 

informação de que eles estão inseridos no grupo de e-mail do CONCAMP. O Presidente em 21 

exercício, Cláudio Vinicius informa que temos cinco itens de pauta e que ainda que vai solicitar 22 

a inclusão de mais um assunto na reunião, tendo sido solicitado na reunião do CONSUP no dia 23 

anterior ao da presente reunião, dia 03.03.2015 do CONSUP, que é sobre a participação dos 24 

servidores do IFRS – Campus Porto Alegre no Programa Integrado de Gestão Escolar da 25 
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Prefeitura Municipal de Viamão, em parceria com a FAURGS. Destacou que o CONSUP 26 

solicitou que o tema tenha apreciação e anuência deste CONCAMP. O presidente abriu o 27 

expediente questionando se algum conselheiro gostaria de se inscrever. O conselheiro André 28 

manifestou-se trazendo duas questões. Primeiro acerca da situação orçamentária do câmpus, 29 

dada conjuntura econômica do país, em especial sobre quais seriam os impactos no orçamento 30 

do câmpus e nas obras de adequações nos prédios A e B deste prédio. A segunda questão 31 

seria, uma observação, em nome dos colegas do Curso Técnico em Panificação e Confeitaria, 32 

sobre a desratização e a dedetização feita no terceiro andar que foi feita no período de 33 

carnaval. Fez um pedido a direção, explicando sobre o perigo e a toxidade destes produtos, 34 

inclusive para seres humanos, dizendo que a comunicação tem que ser imediata após a 35 

intervenção. Falou que isso não teria acontecido. Salientou que esta informação é importante 36 

que chegue o mais rápido possível para que os colegas não sejam contaminados por utensílios 37 

que por ventura tenham sido expostos a substâncias tóxicas. Disse que a informação chegou 38 

mais de uma semana após o evento. Reiterou que trata-se de um alerta, para que as pessoas 39 

interessadas sejam comunicadas para que elas possam se precaver quanto a contaminação.  40 

Falou ainda sobre a qualidade da água, que os reservatórios devem ser regularmente limpos e 41 

pediu para que sejam disponibilizados os certificados destas intervenções. O presidente em 42 

exercício Cláudio respondeu que ele já havia reservado tempo, na pauta dos assuntos gerais, 43 

para esclarecer sobre a situação orçamentária e assim, responder ao questionamento do 44 

conselheiro. Salientou que irá, portanto, retomar o assunto naquele item de pauta.  Quanto ao 45 

procedimento de dedetização, o presidente em exercício Cláudio explicou que a Direção 46 

conversou sobre o procedimento com a Coordenação de Curso e com a técnica. Acrescentou 47 

também, ter o entendimento que este tipo de assunto não deve ser tratado no Conselho. 48 

Todavia, acredita realmente ter havido uma falha de comunicação. Primeiramente pensaram em 49 

dedetizar o prédio inteiro, porém no final do ano, os recursos foram suspensos e retomaram o 50 

processo em janeiro. Na quinta-feira anterior ao Carnaval veio o recurso e precisaram optar 51 

entre fazer naquele momento ou depois em data indefinida. Inclusive o subsídio não seria 52 

suficiente para o prédio todo, acrescentou, e por isso resolveram fazer no terceiro andar a 53 

desratização e a dedetização. Esta foi no prédio inteiro, mas a descupinização não foi feita, 54 

porque os valores disponíveis não seriam suficientes. Assim, optaram então por fazer. O 55 
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procedimento foi realizado na segunda-feira de carnaval e o equívoco se deu por conta que o 56 

DAP deveria ter confirmado que estaria sendo feito o procedimento. A empresa vai emitir um 57 

laudo, especificando inclusive quais são os produtos utilizados. Quanto à limpeza das caixas 58 

d’água, o presidente em exercício Cláudio informou que a rotina de higienização dos 59 

reservatórios é feita regularmente, uma vez ao ano e que vai verificar se a empresa tem emitido 60 

laudo ou certificação. O conselheiro André reforçou a importância, dado tratar-se de insumos 61 

que podem não ter sido acondicionado corretamente e por isso ter de ser descartados e que 62 

estes materiais foram adquiridos com dinheiro público. O conselheiro Marcelo informou ao 63 

grupo que será feito processo seletivo para o Mestrado em Informática e que haverá reunião 64 

com o Julio Xandro Heck, Pró-Reitor de Pesquisa para encaminhar assuntos relacionados ao 65 

mestrado. O conselheiro Douglas questionou se já havia a definição do servidor que trabalharia 66 

na secretaria do mestrado, sendo que esta vaga seria requisitada à reitoria. Marcelo disse que 67 

este será um dos assuntos a serem tratados na reunião com a PROPI. O presidente em 68 

exercício coloca em votação a inclusão da pauta referida anteriormente, que é Autorização de 69 

participação de servidores do IFRS – Campus Porto Alegre no Programa Integrado de 70 

Gestão Escolar, em parceria com a FAURGS e PMV. Aprovada a inclusão por 71 

unanimidade.  O presidente prosseguiu a reunião, colocando em votação o primeiro item de 72 

pauta: 1. Aprovação das atas 15, 16 e 17 de 2014. Os conselheiros relataram que não 73 

conseguiram avaliar as atas em razão do tempo escasso. Solicitaram postergar a pauta para a 74 

próxima reunião ordinária deste Pleno. O conselheiro André mencionou problemas na rede de 75 

computadores que teriam dificultado na avaliação das referidas atas e que a rede do IFRS-POA 76 

esteve inacessível durante os primeiros dias do atual período letivo. O conselheiro Marcelo e 77 

Sergio Korndorfer se manifestaram corroborando essa dificuldade de acesso à rede no campus. 78 

O presidente em exercício Cláudio informou que o Instituto ficou quase vinte e quatro horas sem 79 

rede e que o César investigou e não estava conseguindo diagnosticar o problema. O 80 

conselheiro Marcelo ajudou a esclarecer o que poderia ter acontecido, narrando que o César  o 81 

informou sobre um laço na rede, possivelmente alguém tivesse colocado outra porta em outro 82 

switch. O Presidente esclareceu, por fim, que o problema foi solucionado, porém a solução 83 

ainda está instável. O conselheiro Celson se manifestou para que as atas sejam publicadas no 84 

site do CONCAMP. O presidente em exercício Cláudio esclareceu que está havendo um 85 
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empenho para que se corrija a vida pregressa do Conselho e em resposta ao questionamento 86 

do conselheiro Celson, informou que o site vai ser reestruturado, no intuito de deixá-lo mais 87 

objetivo e claro. Encaminhamento: transferida a pauta para a próxima reunião ordinária do 88 

Conselho. 2. Resolução 02/2015 – “ad referendum” – Altera período de afastamento da 89 

professora Suelena de Araújo Borges. O presidente esclareceu que houve a necessidade de 90 

dilatar o inicio do período porque a professora não conseguiu reunir a documentação no tempo 91 

e que por isso o período foi alterado. Encaminhamento: Aprovada a resolução por 92 

unanimidade. 3.  Apresentação do sistema de localização dos servidores utilizado 93 

pela DGP. A DGP Bianca explanou sobre Sistemas SIAP e SIGEP. O Sistema Sigep organiza-94 

se pelos “UORG’s” que tem codificação própria. Cada departamento, setor, coordenação de 95 

curso de câmpus e unidades da reitoria. Estas são vinculadas às chefias com CD, FG ou FUC. 96 

Outras unidades do Campus que venha a criar que não tem CD, FG ou FUC não existem para o 97 

sistema SIAPE. Cada servidor deve estar alocado dentro de uma destas unidades. Antigamente 98 

todos eram colocados numa “uorg” só. Hoje os servidores estão organizados por nome, 99 

matrícula, cargo, setor de lotação e setor de exercício. A DGP já está fazendo as correções 100 

necessárias. Os servidores novos já estão entrando nesta nova estrutura organizacional. 101 

Mencionou ainda a portaria de localização, portaria de número 237, de 22 de agosto de 2014, a 102 

partir daí que são informados os dados dos servidores antigos para que a correção possa ser 103 

feita. Acrescentou que a portaria está desatualizada e que precisa ser feito um novo documento 104 

atualizado, que seja público e que reflita a atual situação de lotação dos servidores. Após os 105 

esclarecimentos aos conselheiros, solicitou-se que a DGP encaminhe ao CONCAMP os novos 106 

dados de localização de servidores antes de sua publicação, passou-se ao próximo item de 107 

pauta: 4. Aprovação do calendário do CONCAMP para o ano de 2015. O presidente Cláudio 108 

explica que há duas propostas, a de fazer duas reuniões extraordinárias em março e com a 109 

reunião de dezembro no dia dezesseis. E há a proposta alternativa que seria suprimir a reunião 110 

de março e adiantar a última em uma semana, ficando para o dia nove de dezembro. 111 

Encaminhamento: Aprovado por maioria a segunda proposta de calendário (04 de março; 112 

15 de abril; 20 de maio; 17 de junho; 15 de julho; 19 de agosto; 16 de setembro; 21 de 113 

outubro; 18 de novembro; 09 de dezembro) e que seja encaminhado aos conselheiros por 114 

e-mail o cronograma das reuniões. 5. Composição provisória da CPGR – Comissão 115 
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Permanente de Gestão de Resíduos. O presidente relatou que foi recebido, no dia seis de 116 

janeiro deste ano, o memorando do coordenador da CPGR, Professor Cassiano informando 117 

sobre as mudanças na composição da presente comissão e pediu, por fim, que autorize 118 

formação provisória da CPGR incluindo como representantes discentes provisórios os 119 

componentes da comissão eleitoral instituída para proceder a eleição dos representantes 120 

discentes nessa comissão. O presidente elencou a composição da CPGR: Alex Dias Gonsales, 121 

Diego Hepp, Rosângela Leal Bjerk, Adriana Oliveira de Pino, Carlos Alberto Piccinini, Fábio 122 

Henrique Weiler, Antônio Claito Dias de Oliveira. Os conselheiros debateram acerca da 123 

dificuldade do corpo discente participar das comissões. O conselheiro André registrou o seu 124 

desacordo em relação à indicação dos alunos para compor a representação discente seja feita 125 

de forma diversa do regimento. Encaminhamento: responder ao memorando da CPGR 126 

informando que a comissão opere com a composição atual e que a representação 127 

discente, oriunda de processo eleitoral, seja integrada à Comissão, assim que eleitos. 6. 128 

Autorização de participação de servidores do IFRS – Campus Porto Alegre no Programa 129 

Integrado de Gestão Escolar, em parceria com a FAURGS e PMV. O presidente em 130 

exercício informa que convidou o diretor de TI César Eltz, que é o coordenador do projeto, para 131 

esclarecimentos aos conselheiros, caso os tenham e convidou a diretora de Extensão Cibele 132 

Schwanke também, pois o assunto será pauta da reunião da CGAE, que irá avaliar o projeto. 133 

Cabe ao Conselho autorizar a participação dos servidores técnicos e docentes no projeto. 134 

Informou ter solicitado para a diretora de Gestão de Pessoas Bianca Pilla, documento 135 

certificando que os servidores envolvidos neste projeto não possuem nenhum impedimento à 136 

participação do mesmo. Informou que a secretária irá fazer o envio do documento aos 137 

conselheiros. Informou também que no momento estão escalados quatro ou cinco servidores, 138 

mas que este projeto pode abranger outros colegas, eventualmente. Diz que cabe ao conselho 139 

autorizar estas participações e sugere que se outros servidores participarem, que se relate ao 140 

final do processo, como já é feito com a CNPq e CAPES. O presidente solicitou que o César 141 

explicasse ao Pleno o projeto. O mesmo expõe que o projeto consiste basicamente em primeiro 142 

analisar a situação, depois prestar um suporte semelhante à consultoria, para montar uma 143 

infraestrutura de rede que conecte as escolas e por fim, desenvolver um sistema de gestão que 144 

possa atender às demandas da Secretaria de Educação em função às informações 145 
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relacionadas ao Governo Federal. Informou ainda que este projeto inicial, futuramente pode se 146 

estender, pois ainda outras questões devem ser pensadas, tais como capacitação, treinamento 147 

a qualificação de pessoal. A Diretora de Extensão, Cibele, relatou que isto veio ontem e que 148 

deu algumas informações para o Cesar, conforme as resoluções 96 e 69  de 2014 do CONSUP 149 

esta ação se enquadraria no formato de projeto.  Informou também que o nome do Alex tem 150 

que ser ajustado no projeto e também precisa trocar a ação de projeto para programa. O 151 

conselheiro Celson lembrou que o que cabe ao Conselho é autorizar ou não para a participação 152 

dos servidores e questionou se isso se refere à redução de carga horária ou qual seria o motivo. 153 

O presidente mencionou o art. 11 da Resolução 69/2014 do CONSUP, que diz que tem que 154 

passar pela aprovação dos Conselhos de Câmpus. Em contrapartida, na referida resolução e na 155 

de número 96/2014 do CONSUP, onde trata dos programas de desenvolvimento científico e 156 

tecnológico, diz que o servidor não pode usar o expediente de trabalho e tampouco pode afetar 157 

o seu trabalho cotidiano. O conselheiro Marcelo saudou o projeto. Falou que é importante para 158 

a Instituição e pensa que recursos que entram para a Instituição fazem bem para a mesma. 159 

Salientou que nós temos expertise na área, temos pessoal qualificado para esta assessoria, e 160 

que outro órgão público pede este auxílio. O conselheiro prosseguiu falando que isto implica em 161 

um custo para a Instituição, pois o servidor vai trabalhar mais. Diz pensar que neste caso, este 162 

serviço não pode ser gratuito. Afirmou achar pertinente julgar também, o mérito da proposta e 163 

se manifesta favorável a este. O conselheiro André disse pensar que a proposta é interessante, 164 

porém não partilha do posicionamento do conselheiro Marcelo no que tange ao aspecto 165 

financeiro. Cogitou verificar a possibilidade de que o ônus financeiro para PMV seja mais baixo 166 

que o orçado agora. Informou não ver restrição aos servidores envolvidos no projeto, a exceção 167 

de um, por ter dedicação integral, e isso a legislação faz restrição que seria o Diretor Geral, 168 

professor Paulo Roberto Sangoi. Disse temer que isso acarrete algum problema para a 169 

Instituição, do ponto de vista jurídico, pelo fato do mesmo ser Diretor. O conselheiro André 170 

sugeriu que seja encaminhada a proposta, em específico esta questão do caso de dedicação 171 

integral, para a CLN e com este parecer, apreciar novamente a pauta em reunião extraordinária, 172 

definir esta questão. A conselheira Fabiana Centeno afirmou não ver problemas quanto à 173 

participação dos servidores. Falou que este projeto é vai atender uma necessidade de outra 174 

instituição que também existe internamente no câmpus. Que se lá fora, os servidores estão 175 
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realizando trabalhos em word e excel, aqui também os colegas têm feito o mesmo. Relembrou 176 

que eles têm esta reivindicação antiga. Salientou que paralelamente poderíamos ter este 177 

sistema para a nossa Instituição a fim de facilitar o nosso trabalho. O Cesar disse que, em anos 178 

passados, estavam em tratativas bem avançadas com o NAAC quando a Reitoria anunciou que 179 

iria implementar um novo sistema e que faria a migração de dados do campus POA e campus 180 

Sertão e que então, a iniciativa foi abortada. O Conselheiro Douglas parabenizou a proposta, 181 

disse achar muito importante pela natureza do Instituto esta proposta. Salientou que não tem 182 

intenção de barrar ninguém neste projeto, mas que não se sente à vontade de analisar a pauta, 183 

em poucos minutos e uniu-se a proposta do Conselheiro André, “pois quando o diretor-geral, 184 

Sangoi, relatou a existência deste projeto no CONSUP foi omitida a sua própria participação 185 

como vice-coordenador. Ressaltou, ainda, que houve uma grande hesitação também dos 186 

conselheiros do CONSUP em aprovar este projeto em regime de urgência sem conhecer o teor 187 

da proposta. (texto inserido a pedido do conselheiro Douglas Neves Ricalde)”. O presidente em 188 

exercício Cláudio fez o alerta para o Conselho que, caso não seja aprovado, o projeto não irá 189 

prosperar. O CONSUP condicionou o projeto à aprovação do CONCAMP. Salientou que o 190 

prazo acordado com a prefeitura é para início em 20 de março. O presidente esclareceu que vai 191 

ser feito o projeto, através de um contrato tripartite celebrado entre a Prefeitura Municipal de 192 

Viamão, com FAURGS e IFRS, em resposta ao questionamento do conselheiro Douglas. 193 

Salientou que são processos muito usuais. Em relação ao montante do recurso, o mesmo está 194 

sendo gerido por é um ente, a FAURGS, reconhecida anualmente pelos órgãos de controle 195 

como sendo excelente gestor. Salientou que quanto aos recursos, este processo será apreciado 196 

pelo Procurador Federal do Instituto, pelo Procurador geral do Município de Viamão e ainda 197 

pelo Procurador da FAURGS e só então será assinado o contrato. O conselheiro Renato 198 

manifestou sua anuência em relação à autorização. O conselheiro Sérgio manifesta-se 199 

favorável ao projeto. Relatou que passou por situação semelhante no passado, em 200 

oportunidade na qual ocupava cargo de diretor na UFRGS e que não houve empecilho para ele. 201 

Reiterou que não vê restrição em relação aos aspectos legais, para a participação do Diretor 202 

Geral, Paulo Sangoi. O conselheiro Marcelo propõe que se aprove a pauta, porém com a 203 

ressalva à Procuradoria para avaliação deste quesito. O conselheiro Douglas elenca situações 204 

anteriores nas quais foram votados itens importantes em regime de urgência, e, portanto deixa 205 
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claro que gostaria de parecer que lhe assegure uma avaliação mais aprofundada do projeto. O 206 

referido conselheiro destacou que embora nenhum dos membros da Comissão de Normas seja 207 

especialista em Direito, gostaria de um tempo para que pudessem analisar a legislação.  Argüiu 208 

que embora não seja “autoridade intelectual” em Direito, é plenamente alfabetizado e capaz de 209 

buscar uma legislação, com auxílio da ferramenta “Google”, que facilita. Prosseguiu dizendo 210 

que pode buscar a legislação, ler e compreender o que está lendo. Então ele gostaria, em razão 211 

da omissão da participação dos dois docentes, quando o projeto foi apresentado na tarde 212 

anterior, que isso muda o panorama do que foi discutido no CONSUP.  O conselheiro Celson 213 

expressou-se na senda de não estar de acordo que a análise seja somente acerca da 214 

autorização de participação dos servidores. Diz julgar importante analisar o mérito do projeto 215 

também, uma vez que o mesmo carrega o nome da Instituição, aparentemente positivo. Acha 216 

importante esta análise, posto que outros projetos podem vir a passar pelo CONCAMP. 217 

Registrou não estar de acordo com esta resolução. Acha que o projeto tem mérito, mas pensa 218 

ser adequado encaminhar para a CNL antes de se votar pela aprovação. O Presidente chama 219 

atenção para o fato de que se a votação for no dia 18 de março não haverá tempo para os 220 

demais fluxos, inviabilizando a assinatura do convênio no dia 20. O presidente coloca em 221 

votação os encaminhamentos: Sete conselheiros votam pela proposta de encaminhamento a 222 

CNL contra quatro que se posicionaram favoráveis a aprovação com a ressalva de análise 223 

quanto à participação do Diretor Geral. Encaminhamento: encaminhe-se o processo para 224 

análise e parecer da CNL.  7. Assuntos Gerais. Salas de aulas e laboratórios da Ramiro. A 225 

coordenadora de Ensino Denise Wolff disse que, apesar de o Ensino não compor a comissão 226 

de transição com a UFRGS, mas em face dos transtornos enfrentados pelos colegas lá na sede 227 

Ramiro, estiveram na data do dia anterior, em reunião com Rafael Soares e Lucio Vieira 228 

tratando sobre o laboratório 254 e hoje estiveram com o Diogo, chefe do departamento de 229 

Bioquímica da UFRGS. Ela informou que a universidade não irá abrir mão do referido 230 

laboratório e que, portanto combinaram fazer o compartilhamento da estrutura. Que irão fazer 231 

uma relação dos dias para que possa ser viável esta alternância. Sobre as salas, conseguiram 232 

alteração de algumas dependências, além das quatro salas de aulas que estavam precisando, 233 

conseguiram mais três, mas em maio. Relatou que eles estão enfrentando dificuldades também, 234 

em relação a disponibilidade destas dependências. Referiu que esta não é a solução ideal, mas 235 
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que foi a que conseguiram obter e frisou que estão empenhados na solução destes empecilhos. 236 

Informou também que agora os laboratórios são de responsabilidade da Bioquímica e as salas 237 

de aula, da FABICO e que será passada a relação com os horários. Situação orçamentária do 238 

campus: o presidente Cláudio retomou o questionamento feito pelo conselheiro André, no início 239 

da reunião, informando que será um ano difícil, de contenção e que temos operado com 1/18 240 

(hum, dezoito avos) do orçamento, pois ainda não houve aprovação deste, pelo Congresso 241 

Nacional. Frisou que esta situação tem requerido da Direção um grande exercício de 242 

flexibilidade para manter o campus funcionando. Não vieram recursos de investimento e os que 243 

vieram são oriundos das licitações homologadas em dezembro e que no final do exercício foi 244 

recolhido, relativo às obras listadas como obras urgentes, liberados pelo Ministério do 245 

Planejamento. O presidente informou que há recursos para concluir as obras nos prédios A e B, 246 

sendo que neste último a reforma foi dividida em dois tipos: a civil e elétrica. Destacou que será 247 

necessária a colaboração dos presentes no sentido de que se elabore memorando a Reitoria, 248 

relatando que o assunto foi apreciado pelo Conselho e que existe a aquiescência dos 249 

conselheiros para se solicitar que a Reitoria envie recursos para que se conclua esta obra. Em 250 

suma, é um ano de cortes e bem severos. O conselheiro Lucio questionou sobre o cronograma 251 

de obras. O presidente Claudio informou que quatro laboratórios do BIOTEC devem ficar 252 

prontos em torno de um mês aqui no câmpus. Afirmou, entretanto que não gosta de falar em 253 

prazos por tratar-se de obra pública. Foi abordado ainda a situação difícil que os professores 254 

têm enfrentado nas salas da Ramiro. O presidente em exercício Cláudio relatou que a Direção 255 

têm feito esforço no sentido de atender os professores e alunos que lá estão, mas que muitas 256 

vezes não conseguem fazer, talvez por questões na comunicação, já que se trata de uma 257 

parceria com a Universidade Federal e muitas vezes eles não conferem este apoio. Relatou 258 

sobre a colocação dos vidros nas salas, o IF contratou a empresa e foram pra lá para fazer a 259 

colocação dos mesmos, porém ao chegar, a sede estava fechada. Que querem fazer os 260 

reparos nas instalações, que há a vontade de fazer, que desejam fazer a manutenção nos 261 

condicionadores de ar, e que esta iniciativa do IF está tendo, porém a contrapartida da 262 

Universidade não está sendo percebida. Salientou que a relação com a UFRGS é muito boa, 263 

mas que as vezes os agentes intermediários causam “ruídos”  na comunicação. O conselheiro 264 

Douglas pergunta se os cortes vão interferir na assistência estudantil. O presidente Cláudio 265 
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avalia que ainda é muito cedo para vislumbrar com precisão o que irá acontecer. Prevendo uma 266 

situação mais penosa, haverá possivelmente cortes de investimento e custeio, diz, mas a 267 

princípio os programas sociais deverão ser preservados. Conceito 5 do curso de Pedagogia 268 

na avaliação do MEC. O presidente disse que é algo de se orgulhar pelo resultado 269 

conquistado. Informou que trouxe o relatório dos avaliadores. Relatou que a maioria dos 270 

conceitos recebidos é cinco e em alguns quesitos quatro. O conceito final ficou em cinco e que 271 

isso é resultado do comprometimento e trabalho sério de toda a equipe multidisciplinar. 272 

Visitação do restaurante acadêmico. O presidente convidou os conselheiros a irem fazer uma 273 

visita às instalações do novo restaurante, tendo em vista a etapa de quase conclusão da obra. 274 

Em tempo, o conselheiro Celson manifestou preocupação da área das Ciências Biológicas e 275 

Ciências Ambientais, inquirindo sobre um acerto na oportunidade em que se decidiu sobre as 276 

vagas do último concurso público. Continuou relatando que na época debateram sobre as 277 

competências do servidor Tecnólogo em Gestão Ambiental, sobre determinadas habilidades 278 

que este deveria apresentar e que deveria atuar naquela área e também na Extensão. 279 

Prosseguiu relatando que este servidor já foi empossado e que já está em exercício, porém 280 

somente na Extensão. Pediu que se pensasse numa solução e que se cumprisse com o 281 

acertado. O presidente Cláudio respondeu que se recorda da ocasião na qual isso foi debatido 282 

e acrescentou que está sendo cumprido plenamente com o acordado. Disse recordar-se que a 283 

Direção “não via nenhum problema nisso, em o servidor atuar em projetos vinculados a área 284 

acadêmica”. Então a área acadêmica precisa apresentar os projetos. O conselheiro André 285 

solicitou ao conselheiro Douglas, na condição de representante na CIS, para que verificasse o 286 

que foi acordado naquela ocasião e que trouxesse a informação na próxima reunião. O 287 

presidente deu por encerrada a sessão e reunião e se dirigiram, juntamente com o Pleno do 288 

Conselho, para visitar o quase concluso restaurante acadêmico. Nada mais havendo a constar, 289 

eu, Daniela Soares Rodrigues, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada 290 

por mim e pelos presentes. Porto Alegre, quatro de março de dois mil e quinze. 291 

 
Cláudio Vinicius Silva Farias ____________________________________________________ 
Presidente em exercício 
 
Daniela Soares Rodrigues – Secretária ____________________________________________ 
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Tales Schmitt Samuel _________AUSENTE________________________________________ 

 

Lodair Loss Badaraco_______________ AUSENTE __________________________________  

 

Débora de Lurdes Millos Rodrigues_____________ AUSENTE _________________________ 

  

Roberson Rocha_____________________________ AUSENTE ________________________ 

 

Guilherme Franco Miranda_____________________ AUSENTE ________________________ 

 

Marcelo Augusto Rauh Schmitt___________________________________________________ 

 

Lúcio Olimpio de Carvalho Vieira__________________________________________________ 

 

Sergio Alexandre Korndörfer______________________________________________________ 

 

Ricardo Athaíde Mitidieri________________________________________________________ 

 

Celson Roberto Canto Silva______________________________________________________ 

 

André Rosa Martins____________________________________________________________ 

 

Renato Avellar de Albuquerque___________________________________________________ 

 

Douglas Neves Ricalde_________________________________________________________ 

 

Rafael Dutra Soares____________________________________________________________ 
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Henrique Leonardi de Oliveira____________________________________________________ 

 

Fabiana Grala Centeno_________________________________________________________ 

 

Carlos Schmidt ______________________AUSENTE_________________________________ 

 

Charles Florczak Almeida ________________ AUSENTE _____________________________ 

 


