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Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, na Sala de 1 

Convenções do nono andar, do prédio sede do Campus Porto Alegre, do Instituto Federal de 2 

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

bairro Centro Histórico desta capital, foi realizada a terceira reunião extraordinária do Conselho 4 

de Campus, cuja pauta compreendeu, conforme convocação 13/2015 expedida pelo Presidente 5 

deste Conselho: 1. Aprovação da ata 11/2015; 2. Plano orçamentário 2016; 3. Análise e 6 

distribuição das vagas docentes para concurso. Iniciou-se a reunião em primeira chamada, 7 

às quatorze horas com a presença do Presidente do Conselho, Paulo Roberto Sangoi, da 8 

secretária Marisa Dutra Paz e dos conselheiros, Tales Schmitt Samuel, Renato Avellar de 9 

Albuquerque, Rafael Dutra Soares, Henrique Leonardi de Oliveira, Fabiana Grala Centeno, 10 

Lúcio Olimpio de Carvalho Vieira, Sergio Alexandre Korndorfer, Celson Roberto Canto Silva, 11 

Douglas Neves Ricalde e André Rosa Martins. Iniciou-se a reunião com o Presidente Paulo 12 

Roberto Sangoi que abriu o expediente e alterou a ordem da pauta conforme segue: 1. 13 

Aprovação da ata 11/2015: Os presentes informaram não terem recebido o referido documento 14 

com sua aprovação final por e-mail. Encaminhamento: O Presidente Paulo Roberto Sangoi 15 

e demais conselheiros decidiram por transferi-la para a próxima reunião ordinária. Em 16 

seguida, o Presidente Paulo Roberto Sangoi passou a deliberar sobre a pauta 2. Análise e 17 

distribuição das vagas docentes para concurso. Em relação às vagas docentes, o 18 

Presidente Paulo Roberto Sangoi informou que a Reitoria está priorizando os Campus novos 19 

em implantação, sendo que o Campus de Porto Alegre foi contemplado com apenas uma vaga 20 

que já havia sido encaminhada, a do Professor João Dreyer. Demais vagas como a de 21 

aposentadoria do professor Laerte, a do falecimento do professor Paulo Valério, aposentadoria 22 

da professora Ana Mara, professora Natália, que foi exonerada e a da aposentadoria do 23 

professor Egon não foram contempladas nesse concurso. O Conselheiro Renato questionou se 24 

a vaga da Professora Natália foi redistribuída. Da mesma forma comentou-se da vaga professor 25 
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Giovanini. O Conselheiro André Martins questionou a respeito das vagas oriundas de 26 

aposentadoria ao que o Presidente respondeu que as vagas estão sendo alocadas para outros 27 

cursos. O Conselheiro André Martins ponderou que tal posicionamento da Reitoria fere a 28 

Resolução de nº 20/2015 que fala claramente que as vagas são do Campus e pediu que isso 29 

fosse registrado em ata.  O Presidente Sangoi declarou que se trata de planejamento 30 

estratégico da Reitoria e não uma decisão do Consup. Encaminhamento: O Presidente Paulo 31 

Roberto Sangoi ponderou que não há necessidade de se discutir essa questão no 32 

momento e sugeriu que se faça uma análise pela próxima gestão juntamente com o 33 

Concamp, Coordenadores de Curso e de Áreas em março/2016. O que foi aprovado por 34 

todos os conselheiros presentes. A reunião prosseguiu e o Presidente Paulo Roberto Sangoi 35 

passou a deliberar sobre a pauta 3. Plano Orçamentário 2016. O Presidente Sangoi passou a 36 

palavra à Conselheira Fabiana Grala Centeno que procedeu a leitura do documento que trata 37 

da proposta orçamentária de 2016. O Diretor de Administração e Planejamento, Sr Ademir 38 

Gauterio Troina Junior, questionou se os Conselheiros teriam algum questionamento sobre a 39 

proposta orçamentária. Diante do exposto, o referido Diretor ponderou que o valor da matriz é 40 

baixo e falou do esforço para cumprir os contratos. Mencionou que sobrou pouco para 41 

investimentos ou material permanente e que se deteve em cumprir a manutenção do custeio. 42 

Ele mencionou que foi recebido um decreto da Secretaria de Tecnologia e Logística vinculada 43 

ao MPOG. Tal decreto solicita que sejam informadas até metade de janeiro/2016 as medidas 44 

adotadas para reduzir os 20% de custos nos contratos terceirizados. O Conselheiro André Rosa 45 

Martins propôs que se reveja na próxima reunião ordinária o executável de 2015, bem como a 46 

prestação de contas. O Conselheiro André Martins propôs que se retire do plano orçamentário o 47 

valor de material de distribuição gratuita. E também propôs que o auxílio financeiro a 48 

pesquisadores seja reduzido para um valor próximo ao que foi executado em 2014 e fique em 49 

R$ 60.000,00 e que se repasse R$ 10.000,00 para material de consumo. Encaminhamentos: 50 

Pauta para a primeira reunião ordinária de 2016, que seja feita a análise do executável e 51 

da prestação de contas de 2015. Foi aprovada pela maioria dos presentes a proposta de 52 

se manter 70.000,00 para auxílio financeiro à pesquisa e extensão. Assuntos Gerais: 1. 53 

Aumento de recursos próprios: O Conselheiro Celson Roberto Canto Silva questionou sobre 54 

o aumento dos recursos próprios ao que o Presidente Paulo Roberto Sangoi ponderou sobre 55 
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algumas questões relativas ao funcionamento do restaurante. O Conselheiro Douglas Neves 56 

Ricalde questionou se haveria a possibilidade de uma “licitação deserta” na primeira licitação. O 57 

Presidente Paulo Roberto Sangoi e o Diretor de Administração e Planejamento Ademir 58 

responderam que é um risco que se corre em qualquer licitação. O Diretor de Administração e 59 

Planejamento Ademir informou que existem algumas empresas interessadas em participar da 60 

licitação do restaurante. O Conselheiro Renato Avellar de Albuquerque questionou sobre o 61 

aumento dos recursos próprios em detrimento da educação à distância que não teria valor 62 

destinado ainda. Também questionou se haveria previsão desse valor vir para o Campus. O 63 

Diretor de Administração e Planejamento Ademir referiu que há recursos próprios da Cantina 64 

J.A no valor mensal de R$ 2.500,00 e também valor referente ao processo seletivo do Curso de 65 

Pós-Graduação de Gestão Empresarial. O Conselheiro Celson Roberto Canto Silva questionou 66 

se o Campus não disponibiliza espaço para realização de concursos públicos. O Presidente 67 

Paulo Roberto Sangoi disse que a questão é que algumas vezes o concurso coincide com os 68 

nossos processos seletivos, mas que seria uma fonte de recursos interessante. O Diretor de 69 

Administração e Planejamento Ademir referiu que para o ano de 2016 não terá mais recursos 70 

na matriz para o ETEC. 2. Orçamento de 2014: O Conselheiro Douglas Neves Ricalde 71 

questionou sobre o orçamento de 2014 de acordo com a Resolução nº 12/2013. Mencionou 72 

valores sobre a previsão de: recursos livres para contrapartida de obras, fundo para despesa de 73 

capital, das áreas acadêmicas. A seguir, o Conselheiro Douglas Neves Ricalde questionou o 74 

que foi gasto desses recursos mencionados e o que foi feito do valor restante. O Diretor de 75 

Administração e Planejamento Ademir mencionou que houve reestruturação do Setor 76 

Financeiro, restrição orçamentária, surgimento de outras despesas. O Conselheiro Douglas 77 

Ricalde perguntou se haveria a possibilidade de realocação, junto ao Governo Federal, dos 78 

valores em outra rubrica urgente. O Diretor de Administração relatou tentar realizar esta troca 79 

junto à Reitoria, buscando verbas para investimento em ar-condicionado, por exemplo. 3. 80 

Assistência Estudantil: O Conselheiro Douglas Neves Ricalde questionou sobre a redução de 81 

valor da Assistência Estudantil, se estaria relacionada ao número de alunos matriculados. A 82 

questão foi esclarecida pelo Diretor de Administração e Planejamento Ademir que informou que 83 

o corte no orçamento foi geral. O Conselheiro Douglas Neves Ricalde também indagou sobre o 84 

destino do que sobrou do recurso, ao que o Presidente Paulo Roberto Sangoi respondeu que 85 
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sobra de recursos ou são devolvidos ou é solicitada a troca na Reitoria e se converte em outras 86 

ações do Naac.  O presidente deu por encerrada a sessão. Nada mais havendo a constar, eu, 87 

Marisa Dutra Paz, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e 88 

pelos presentes. Porto Alegre, vinte e três de dezembro de 2015. 89 
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