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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONSELHO DE CÂMPUS 

GESTÃO 2014-2016 

ATA Nº 08/2015 

 

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às quatorze horas e quinze minutos, 1 

no auditório anexo ao Prelúdio, sede do Câmpus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação 2 

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

Centro Histórico desta capital, foi realizada a quinta reunião ordinária do Conselho deste 4 

Câmpus do ano de 2015, cuja pauta compreendeu, conforme convocação 08/2015 expedida 5 

pelo Presidente deste Conselho: 1. Aprovação das atas 05, 06, 07 de 2015; 2. Relatório final 6 

da Junta Organizadora sobre o processo de escolha dos membros da Comissão Eleitoral 7 

Local; 3. Solicitação de afastamento do servidor TAE – Fábio Henrique Weiler; 4. 8 

Encaminhamentos sobre vaga de tecnólogo proveniente de aposentadoria de servidor; 5. 9 

Assuntos Gerais. Iniciou-se a reunião em primeira chamada às quatorze horas e quinze 10 

minutos com a presença do Presidente Paulo Roberto Sangoi, da secretária Daniela Soares 11 

Rodrigues e dos conselheiros Renato Avellar de Albuquerque, Rafael Dutra Soares, Henrique 12 

leonardi de Oliveira, Fabiana Grala Centeno, Marcelo Augusto Rauh, Sérgio Alexandre 13 

Korndofer, Celson Roberto Canto Silva, André Rosa Martins, Charles Florczak Almeida. O 14 

presidente iniciou a reunião abrindo o expediente. O conselheiro Celson fez entrega e leitura de 15 

requerimento referente a Proposta Orçamentária e Planos de Aplicação 2015. Após o 16 

conselheiro André solicitou inclusão de pauta referente ao edital 48/2015 de afastamento de 17 

servidores técnico-administrativos em educação, o que foi acolhido pela Presidência. Assim, 18 

passou-se ao primeiro item da pauta da reunião: 1. Aprovação das atas 05, 06, 07 de 2015. 19 

Os conselheiros Henrique e Celson se abstiveram quanto à ata 06/2015. Encaminhamento: 20 

atas aprovadas pela maioria. 2. Edital 32/2015 de afastamento docente – Memo 1197/2015 21 

da Reitoria do IFRS relativo a encargos didáticos do Prelúdio. O Conselheiro André se 22 

manifestou no sentido de considerar o posicionamento da CPPD um retrocesso para quem 23 

participa deste projeto. O conselheiro Sérgio manifestou concordância com o conselheiro André. 24 

O conselheiro Marcelo disse estranhar esta resposta, no sentido, pois o Concamp poderia 25 
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alterar a lista produzida pela CPPD e que isso já tinha sido feito e encaminhado para a referida 26 

comissão. Manifestou ainda achar incoerente a CPPD central não ter se orientado por esta 27 

norma. Demais conselheiros se manifestaram na mesma senda dos conselheiros André e 28 

Marcelo. O presidente fez uso da palavra e fez alguns esclarecimentos quanto à pontuação. 29 

Salientou que o processo de elaboração da Instrução Normativa nº 003/2014, foi amplo e 30 

democrático, com a participação dos docentes através de plenárias, sendo que o Professor 31 

Clúvio foi nosso representante. Destacou ainda que, no período de discussão, fez propostas de 32 

alterações de alguns critérios que atendiam os interesses dos docentes que possuíam cargos 33 

de direção, chefia e coordenação de curso, as quais foram rejeitadas na plenária final. Sugeriu 34 

por fim que fosse convidado o Prof. Clúvio para uma reunião do Concamp para expor de que 35 

forma foi construída a normativa.  Encaminhamento: 1. Cancelamento da suspensão do 36 

Edital 32/2015 de afastamento de servidores docentes para realização de pós-graduação 37 

stricto sensu e pós-doutorado; 2.encaminhar o parecer da CPPD central para a CPPD 38 

local para que se aplique os critérios do edital e da Instrução Normativa 03/2014, para 39 

após ser deliberado e homologado pelo Concamp; 3. Relatório final da Junta 40 

Organizadora sobre o processo de escolha dos membros da Comissão Eleitoral Local. O 41 

conselheiro André fez um breve relato do processo e fez a entrega dos seguintes materiais: 42 

duas (02) listas de votação - uma (01) elaborada pela junta organizadora e uma (01) elaborada 43 

pela DGP do Campus Porto Alegre; duas (02) atas de abertura de urna – sede Ramiro; duas 44 

(02) atas de encerramento de urna – sede Ramiro; duas (02) atas de abertura de urna – sede 45 

Centro; (02) atas de encerramento de urna – sede Centro; cédulas anuladas; e cédulas que 46 

sobraram; pasta com documentos referentes a homologação dos candidatos e; cédulas válidas. 47 

Às quatorze horas e cinqüenta minutos o conselheiro Douglas Ricalde chegou, tendo se juntado 48 

os demais. O conselheiro André destacou que um dos representantes técnico-administrativos, a 49 

servidora Adriana Farias Ramos, foi conduzida para a Comissão Eleitoral Central, elevando a 50 

posição dos representantes homologados uma posição acima. Outra questão que não houve 51 

definição e que deve permanecer como está, é a representação suplente do segmento discente, 52 

que não tem. Encaminhamento: Aguardar portaria de nomeação da comissão central e 53 

após, prosseguir a homologar as alterações na comissão eleitoral local. 4. Solicitação de 54 

afastamento do servidor TAE – Fábio Henrique Weiler. O Presidente informou que a 55 
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Direção-Geral é de parecer favorável. Encaminhamento: 1. afastamento aprovado por 56 

unanimidade; 2. Abertura de novo edital para afastamento de servidores técnico-57 

administrativos em educação nos mesmos termos do edital 048/2015. 5. 58 

Encaminhamentos sobre vaga de tecnólogo proveniente de aposentadoria de servidor. O 59 

presidente inicia o debate da pauta, informando que se trata da vaga da servidora aposentada 60 

Vilma Elisabeth Horst. Referiu que a área se manifestou favorável quanto à abertura da vaga, 61 

chamou atenção, porém, se não seria mais oportuno alterar a vaga para outra área que também 62 

esteja carente, dada a expansão e abertura de novos cursos. O conselheiro Renato chamou 63 

atenção para o fato de que o campus possui somente um servidor interprete de LIBRAS e que 64 

isto também, poderia ser considerado para a tomada desta decisão. Os conselheiros, 65 

sustentando não haver um estudo sobre quais áreas do Campus Porto Alegre, seriam mais 66 

carentes, optaram por manter a vaga na área que solicita. Encaminhamento: aprovada por 67 

maioria, a solicitação de contratação de servidor tecnólogo com graduação em Ciências 68 

Biológicas ou Biotecnologia ou Biomedicina. Registrou-se a abstenção do conselheiro 69 

Sérgio Alexandre Korndofer. 6. Assuntos Gerais: O conselheiro Douglas expressou sua 70 

opinião que não discorda do conteúdo das atas 05 e 06 de 2015, mas que as mesmas poderia 71 

ficar mais claras no que tange ao encaminhamento e ao que foi decidido de fato. Assim, o 72 

Presidente deu por encerrada a sessão. Nada mais havendo a constar, eu, Daniela Soares 73 

Rodrigues, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos 74 

presentes. Porto Alegre, dezenove de agosto de dois mil e quinze. 75 
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