
 
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 ORDINÁRIA 

CONSELHO DE CÂMPUS PERMANENTE 

   ATA Nº 11/2012 

Aos vinte e oito (28) dias do mês de novembro (11) de dois mil e doze (2012), às quatorze 1 

(14) horas, na Sala de Convenções do nono (9º) andar do prédio sede do Câmpus Porto Alegre 2 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - sito à Rua 3 

Coronel Vicente, nº 281, no Centro desta Capital, foi realizada reunião ordinária do Conselho 4 

Permanente deste Câmpus, cuja pauta compreendia: Aprovação da Ata nº 005/2012, referente 5 

à reunião extraordinária do dia 05 de setembro de 2012; Apreciação e Aprovação das 6 

Resoluções nº 013/2012 e 014/2012 assinadas em ad referendum pelo Presidente deste 7 

Conselho; Apreciação e Aprovação do Projeto Pedagógico do PROEJA; Constituição da 8 

Comissão de Avaliação dos bens para doação; Relatório da Comissão responsável pela análise 9 

dos Planos Docentes; Apreciação do Memorando nº 708/2012, encaminhado pela 10 

Coordenadora da Comissão Permanente de Gestão de Resíduos do IFRS – Câmpus Porto 11 

Alegre; Apreciação do Memorando nº 851/2012, encaminhado pela Coordenadora da Área de 12 

Letras, Literatura e Artes do IFRS – Câmpus Porto Alegre; Apreciação e Aprovação do 13 

Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Transações Imobiliárias; Apreciação da data de 14 

início do próximo período letivo; Apreciação e Aprovação da Proposta de Resolução sobre a 15 

constituição dos Colegiados de Curso e Eleição dos Respectivos Coordenadores; e Assuntos 16 

Gerais. A reunião foi presidida pelo Presidente em Exercício do Conselho, Cláudio Vinicius 17 

Silva Farias. Estiveram presentes nesta reunião membros representantes do segmento docente, 18 

conselheiros: André Rosa Martins, Claudia do Nascimento Wyrvalski, Evandro Manara 19 

Miletto, Juliana Schmitt de Nonohay e Sabrina Letícia Couto da Silva; representantes do 20 

segmento dos servidores técnico-administrativos, os conselheiros: Adriana de Farias Ramos, 21 

Douglas Neves Ricalde e Suzinara da Rosa Feijó; os representantes do segmento dos 22 

discentes: Ibá Souza da Costa, e a representante da Comunidade externa: Silvana Schuler 23 

Pineda. Justificaram ausência os conselheiros: Ademir Dorneles de Dorneles, Carolina Borba 24 

da Silva, César Germano Eltz, Cícero Costa, Fábio Miranda, Ivan Francisco Diehl, Martha 25 
Helena Weizenmann, Mayara Cristina Menegotto Moreira, Rafael Cecagno, Ricardo Fritsch e 26 

Yuri Ferreira Machado. Presidente inicia a reunião fazendo o convite aos Conselheiros em 27 

nome da organização da MOSTRATEC (Ensino, Pesquisa e Extensão) para participar do 28 

encerramento da mesma, que ocorrerá às 16h do corrente dia no 2º andar. Ele ressalta a 29 

importância desta mostra, por ter sido a maior de todas no que se  refere a trabalhos 30 

apresentados e participantes. Adriana frisa que mesmo que a pauta não termine até esse 31 

horário que se encerre a reunião e repassem a pauta que faltar para a próxima reunião. Inclui-32 

se na pauta por solicitação do presidente as datas das próximas reuniões e o conselheiro 33 

Douglas solicita a inclusão da leitura do relatório da comissão responsável pela compra de 34 

equipamentos da qual ele fez parte. Aprovação Ata 005: Juliana quer confirmação das 35 

alterações sugeridas por ela. O presidente lê o trecho que a conselheira havia ficado em 36 

dúvida. Entra em discussão o ponto, pois os conselheiros não se recordam do trecho lido, 37 

chegando-se à conclusão de que o trecho provavelmente não se referia à reunião da ata em 38 
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discussão e a mesma passa para a próxima reunião para ser aprovada após a escuta do áudio. 39 

Adriana questiona as justificativas de alguns conselheiros, já que alguns conselheiros estão 40 

colocando os compromissos do Conselho em segundo plano. O assunto entra em discussão. 41 

Presidente sugere que haja uma regulamentação para as justificativas de faltas de 42 

conselheiros, pois é uma situação que está se tornando corriqueira e corre-se o risco de não 43 

haver quórum em determinada reunião. Adriana sugere que na reunião de janeiro seja incluída 44 

na pauta este ponto. André solicita se é possível colocar na pauta após a solicitação do 45 

conselheiro Douglas o ponto de Pauta da Área de Letras, sendo assim troca-se a ordem da 46 

pauta. Relatório da Comissão sobre as compras de equipamentos para cursos: O 47 

conselheiro Douglas, que fez parte da Comissão, juntamente com os servidores Rafael Dutra 48 

Soares (Laboratório de Química), Diego Hepp (Laboratório de Biotecnologia) e Cristina 49 

Simões da Costa (professora do curso técnico em Panificação e Confeitaria), lê o relatório 50 

feito pela mesma. Conforme acordo feito entre os conselheiros e representantes da direção do 51 

Câmpus na reunião extraordinária de sete (07) de novembro de dois mil e doze (2012), dos 52 

cerca de setecentos e vinte mil reais (R$ 720.000,00) disponíveis, até quatrocentos e 53 

cinquenta mil reais (R$ 450.000,00) seriam destinados à compra de equipamentos específicos 54 

a serem utilizados nos laboratórios dos cursos situados no prédio da sede Ramiro Barcelos e 55 

que o restante, aproximadamente duzentos e setenta mil reais (R$ 270.000,00), seria destinado 56 

à compra de ares-condicionados splits para o Câmpus Porto Alegre. Este acordo, porém, não 57 

foi cumprido pela Diretoria de Administração e Planejamento (DAP), que empenhou um 58 

montante muito acima do que fora acordado – cerca de quatrocentos e noventa e um mil reais 59 

(R$ 491.000,00) – em ares-condicionados splits, o que obrigou o DAP Renato Pereira 60 

Monteiro a solicitar mais recursos à Pró-Reitora Adjunta de Administração do IFRS a fim de 61 

contornar esta situação. Após achar-se uma solução para o impasse, ao todo foram utilizados 62 

na compra dos equipamentos listados por esta comissão quatrocentos e setenta e cinco mil 63 

seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos (R$ 475.654,77). Conselheiro 64 
André ressalta a importância do trabalho desta comissão e solicita que o relato seja publicado 65 

na página do Conselho de Câmpus; ele diz querer registrar que a Comissão conseguiu 66 

empenhar o valor disponível, e que infelizmente alguns equipamentos não foram exatamente 67 

os solicitados, mas como tiveram que aproveita pregões de outras instituições este é o ônus, e 68 

também registra que ele se surpreende com a sobra de verba que temos no Instituto durante o 69 

ano, finaliza parabenizando o trabalho desta comissão. Ainda salienta que havia sido 70 

combinado que primeiramente seria feita a compra dos equipamentos, e que infelizmente 71 

foram empenhados primeiramente os ares-condicionados pelo Diretor de Administração e 72 

Planejamento, Renato, mas que mesmo assim se conseguiu empenhar o valor estabelecido. O 73 

presidente Claudio ressalta que não devemos nos assombrar com a questão da sobra da verba, 74 

pois é corriqueiro esta ocorrência, em função de problemas governamentais federais, mas 75 

salienta que a devolução feita por nosso Câmpus foi de mil reais. Ainda fala que isto acontece 76 

na maioria das vezes em função de muitas áreas e cursos exigirem equipamentos específicos e 77 

muitas vezes não se pode fazer pregões específicos, o que impossibilita por falta de pessoal a 78 

execução de algumas compras em todos os Câmpus; e ressalta que a devolução feita pelo 79 

nosso Câmpus não foi da nossa verba orçamentária e sim de uma verba extra-orçamentária 80 

recebida já que tínhamos mais demandas e tínhamos a possibilidade de empenhar a tempo; 81 

ainda ele lembra que a promessa de governo é que no final do ano, dezembro, sejam liberados 82 

recursos aos Institutos e demais órgãos; assim ele também elogia a Comissão pela agilidade e 83 

competência, e diz achar que esta metodologia de trabalho foi bastante eficaz e que esta forma 84 

de trabalho deve ser usada em nosso Câmpus e que a Direção estará contando com o empenho 85 

das áreas acadêmicas para o planejamento e execução destes gastos, já que o Câmpus carece 86 

de mão-de-obra, e sugere que a Comissão de Licitação possa solicitar que outros servidores 87 

específicos das áreas possam auxiliar, e frisa que com as compras pôde-se contemplar os três 88 
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cursos envolvidos e ainda auxiliar mais um curso. Ainda o presidente salienta que os ares-89 

condicionados não são itens de luxo e sim uma necessidade em muitos dos setores, e serão 90 

empregados em sua totalidade nos laboratórios de informática do Centro, na biblioteca do 91 

Centro, na biblioteca da Ramiro, conforme solicitação do Filipe (Coordenador da Biblioteca 92 

CVM), e em seis salas de aula. Juliana questiona dos ares-condicionados dos laboratórios da 93 

Ramiro. Claudio salienta da dificuldade de por patrimônio na Ramiro já que este ficaria para a 94 

UFRGS, e que na biblioteca desta sede vai ser colocado ar-condicionado em função de um 95 

acordo de cavalheiros com a UFRGS, que auxiliarão no transporte de materiais na mudança 96 

quando necessário. Ainda ele reforça que o DAP está tentando uma licitação para mão-de-97 

obra de manutenção para ar-condicionado, contratando horas de serviço para isto, mas reforça 98 

que os ares-condicionados que se encontram na Ramiro são muito antigos, sendo que a 99 

manutenção pode vir a ser mais cara do que a compra de  um novo. Memorando nº 851 - 100 

Área de Letras, Literaturas e Artes: Primeiramente o Presidente lê o memorando e cita o 101 

que segue em anexo. O conselheiro André fala que foi feita uma reunião entre alguns 102 

docentes representantes deste conselho para tratar deste assunto, e que deve haver a promoção 103 

de vaga para substituir a professora Jaqueline Donada que se exonerou, salientando que há 104 

muitas atividades de extensão nesta área também e no momento temos apenas duas docentes 105 

com esta formação. Ele afirmou que ainda há um Edital (05/2010) válido e que existem 106 

pessoas habilitadas para serem chamadas; ele faz o encaminhamento se colocando favorável à 107 

solicitação orientando que seja feita a chamada desta próxima pessoa classificada para 108 

recompor a estrutura que o Câmpus já possuía. O presidente Claudio diz que reconhece a 109 

importância desta solicitação, sendo a primeira vez que a mesma chega a este Conselho, mas 110 

que por não ser um assunto simples solicita vistas por uma sessão, justificada em razão de não 111 

se ter a manifestação da Diretoria de Ensino sobre a demanda e assim ter-se um subsídio 112 

maior para a tomada da decisão, ressaltando que ele como coordenador de área precisa ter 113 

mais segurança. A conselheira Adriana diz achar importante este encaminhamento, para ter-se 114 
parecer do Setor responsável na Instituição que é o Ensino. Encaminha-se que se solicitará o 115 

prazo do Edital que ainda está valendo à DGP e solicitar-se-á o parecer do Diretor de Ensino, 116 

e se necessário, em função dos prazos, será chamada reunião extraordinária. Resolução nº 117 

013/2012 e 014/2012 - ‘Ad Referendum’: Ambas aprovadas por unanimidade. Projeto 118 

Pedagógico do Curso Proeja: o presidente diz que o documento não foi encaminhado a 119 

tempo, sendo que já deveria ter sido entregue conforme solicitação de prorrogação do prazo 120 

feita pela Coordenação do Curso. A conselheira Sabrina diz que a coordenadora solicitou a ela 121 

que falasse ao Conselho que não conseguiu terminar a correção do mesmo e solicitou que seja 122 

marcada uma reunião extraordinária posterior para aprovação do mesmo, pois este PPC foi 123 

bastante reformulado. O assunto entra em discussão. Fica estabelecido que o mesmo retornará 124 

à pauta da próxima reunião ordinária. Constituição da Comissão de Avaliação dos bens 125 

para doação: O presidente fala que os conselheiros, André, Adriana e Mayara, que formaram 126 

a comissão de avaliação dos bens inservíveis elaboraram o relatório, sendo que foram 127 

separados os materiais da forma sugerida para que fossem encaminhados aos destinos 128 

indicados, sendo que o sevidor que cuida do patrimônio (Everson) solicita agora que o 129 

Conselho constitua uma nova comissão que pudesse valorar cada um dos elementos para 130 

destinação ou que o Conselho desse poder a ele para que emita um relatório com os valores 131 

deste patrimônio para posterior envio ao Conselho. Conselheiro André diz achar que os 132 

preços do patrimônio é uma questão que cabe exclusivamente à gestão, sendo que a comissão 133 

formada pelo Conselho somente indicou o destino dos mesmos e que ele não vê problema de 134 

o servidor Everson sugerir estes valores, mas que depois disto o mesmo repasse ao Diretor-135 

geral. O presidente diz que quem irá assinar será o Diretor-geral em função de ser o ordenador 136 

de despesas. Em comum acordo fica a cargo do servidor Everson, responsável pelo 137 

patrimônio do Câmpus, fazer este levantamento. Projeto Pedagógico do Curso Técnico em 138 
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Transações Imobiliárias: Aprova-se o mesmo por unanimidade. Datas das próximas 139 

reuniões do Conselho: define-se que será dia 12 de dezembro, sendo que se não houver 140 

reunião do CONSUP no dia 19 de dezembro a reunião do Conselho de Câmpus passa para 141 

esse dia, e em janeiro a reunião fica agendada para dia 16 de janeiro, sendo ambas as datas 142 

aprovadas por unanimidade. Aprovação da proposta de Resolução dos Coordenadores de 143 

Cursos: A proposta é a respeito da constituição dos colegiados dos cursos. Presidente diz que 144 

a resolução do conselheiro André contempla todos os casos e que vota a favor da aprovação 145 

da mesma. A conselheira Adriana questiona a questão de como foi feita a escolha, já que 146 

todos os docentes que dão aula no curso devem participar desta escolha. O presidente diz que 147 

todos os que já passaram os nomes entregaram a ata, então a Direção irá analisar a ata e as 148 

que não estiverem em conformidade da forma de escolha será devolvida e solicitado da forma 149 

correta. Coloca-se em votação e a resolução é aprovada por unanimidade. Data de inicio do 150 

próximo semestre – 2013/1: O presidente diz que a proposta da Direção de Ensino é 11 de 151 

março de 2013 e que o setor estará encaminhando uma proposta de calendário, ele diz que 152 

pensando que o calendário do ano corrente vai até dia 28 de janeiro de 2013 e a exemplo do 153 

que já ocorre na Reitoria, ele diz que com exceção de dois departamentos, que é o DAP e 154 

Infraestrutura, ele sugere que se pense em um período de férias coletivas no mês de fevereiro 155 

em função da greve e do restrito funcionamento em função dos servidores entrarem em férias, 156 

sendo uma situação nova que ele solicita uma sinalização dos conselheiros; ele frisa que se 157 

preocupa pensando que o atendimento será muito prejudicado em função das férias se 158 

coincidirem em função do curto período de férias. A conselheira Adriana diz que o debate não 159 

deve vir ao Conselho, e ressalta que ocorreu um boato de que a mesma teria dito em uma 160 

assembléia de aprovação do calendário que os técnico-administrativos não tirariam férias em 161 

janeiro, sendo obrigada a esclarecer formalmente aos seus pares que isto não ocorreu, assim 162 

ela sugere que isto seja feito pelas chefias imediatas em conjunto com cada servidor, já que 163 

cada um sabe de sua rotina e prioridades, sendo uma questão de gestão. Fica-se definido que o 164 
trâmite e a decisão de férias ocorra como sempre ocorreu no Câmpus, sem ser férias coletivas. 165 

Apresentação do Relatório feito pela comissão responsável pela análise dos Planos 166 
Docentes: Conselheiro Evandro relata que a comissão se reuniu diversas vezes conforme 167 

instituído pela Portaria n° 343/2012 que nomeia a comissão. Ressalta que o relato foi muito 168 

bem feito e específico em termos de dados estatísticos, realizado pela conselheira Sabrina. O 169 

presidente sugere que o documento também seja publicado no link do Conselho na página do 170 

Câmpus. O conselheiro Evandro prossegue com a leitura do relatório. Conselheiro André 171 

elogia o trabalho da comissão, e entende não ser muito fácil a avaliação desses planos, mas 172 

que para ele chama atenção que muitos colegas não entregam os planos de trabalho, e que por 173 

ser uma resolução do Conselho Superior, que caberia cobrar o cumprimento desta. E que em 174 

algum momento o Conselho terá que se manifestar quanto aos docentes que não a cumprem; 175 

solicitando a inclusão na próxima pauta a lista dos docentes que não entregaram seus planos. 176 

Outra questão que o conselheiro André salienta que no campo de assinatura do Diretor de 177 

Ensino não tem a assinatura, solicitando que os mesmos sejam assinados. O Presidente 178 

ressalta que se este documento é em prol dos docentes e eles não cumprem imagina o que 179 

ocorre com outros documentos de exigência legal que são solicitados. Apreciação do 180 

Memorando nº 708/2012, encaminhado pela Coordenadora da Comissão Permanente de 181 
Gestão de Resíduos do IFRS – Câmpus Porto Alegre: O presidente fala sobre a solicitação 182 

desta Comissão em relação dos destinos dos resíduos, que tem características de resíduos 183 

recicláveis, onde a comissão sugere que haja um convênio com alguma organização, a 184 

Coordenadora da Comissão anexou como exemplo o convênio entre a UFRGS e o DMLU, 185 

onde este é responsável por coletar os resíduos recicláveis, sugerindo que o Instituto faça o 186 

mesmo tipo de convênio. Sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Assuntos 187 

Gerais: 1. O conselheiro Douglas fala sobre a necessidade da indicação da secretaria do 188 
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Conselho pela presidência, em função da demanda e de problemas que estão ocorrendo com 189 

atrasos de documentos. O presidente em exercício, Cláudio, diz que em conversa com o 190 

Diretor-geral, Paulo Sangoi, já estão pensando em novos nomes, já que alguns servidores já 191 

recusaram o convite, e irão providenciar isto a partir de agora que o professor retornou do seu 192 

afastamento, mas que se até a próxima reunião não tiver um nome, eles contam com a ajuda 193 

de todos conselheiros se necessário. 2. O conselheiro Evandro quer esclarecer a questão da 194 

manutenção predial, principalmente com relação à colocação de cartazes e pede que os 195 

conselheiros ajudem a divulgar isto. O presidente diz que o Setor de Projetos e Obras, através 196 

das arquitetas do Câmpus, já estão providenciando murais que serão destinados à colocação 197 

de cartazes. O conselheiro ainda solicita que haja murais nomeados para alunos, eventos e etc. 198 

O Presidente em exercício informa que os cartazes precisam ter o carimbo da Diretoria de 199 

Extensão do Câmpus para que possam ser afixados pelo prédio e que os cartazes que não 200 

tiverem este carimbo poderão e deverão ser retirados. O conselheiro Douglas ainda diz ter 201 

dúvida pela questão de quais são os tipos de cartazes que devem ser retirados das paredes e 202 

locais inapropriados, já que para ele parece que muitos cartazes são de eventos e questões 203 

institucionais, sendo que não percebeu carimbos nem mesmo nestes. O presidente reafirma 204 

que realmente é um problema e que mesmo que for institucional tem que haver carimbo. 3. O 205 

conselheiro André solicita que se informe aos coordenadores as disciplinas que são vinculadas 206 

a cada área. O presidente diz que o Ensino está montando um relatório e o encaminhará aos 207 

coordenadores para facilitar o trabalho dos coordenadores para que eles possam apurar as 208 

disciplinas da sua área. Juliana questiona a questão da participação dos coordenadores junto 209 

ao DAP, em relação ao orçamento e às demandas de cada área. Os conselheiros ressaltam que 210 

ainda temos que esperar a aprovação do orçamento para depois saber dos valores que ficaram 211 

para os cursos. 4. O conselheiro André quer fazer um relato sobre a progressão dos 212 

professores que foram congeladas, em função da orientação da Advocacia Geral da União ao 213 

MEC. A conselheira representante externa, Silvana, salienta a preocupação do Colégio Militar 214 
também com a progressão dos docentes e que está preocupando a todos. 5. O presidente 215 

encerra parabenizando todos pela avaliação do MEC, que foi nota quatro em ambos os cursos 216 

superiores (Processos Gerenciais e Gestão Ambiental) analisados, ressaltando que ainda não 217 

há formandos e que foram sinalizados muitos pontos positivos; e que assim que o Câmpus 218 

receber os relatórios finais os mesmos serão divulgados. Nada mais havendo a constar, eu 219 

Natasha Finoketti Malicheski _____________________ lavrei a presente ata que, após lida e 220 

aprovada, será assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Porto Alegre, vinte e oito de 221 

novembro de dois mil e doze. 222 

 
 
Claudio Vinícius Silva Farias             ____________________________________________ 
(Presidente em exercício) 
 
Ademir Dorneles de Dorneles (suplente)   ----------------------- AUSENTE ------------------------ 
 
Adriana de Farias Ramos                       ___________________________________________ 
 
André Rosa Martins                              ____________________________________________ 
 
Carolina Borba da Silva (suplente)       -------------------------- AUSENTE ------------------------- 
 
César Germano Eltz                            -------------------------- AUSENTE -------------------------- 
 
Cícero Pereira Costa                            -------------------------- AUSENTE -------------------------- 



Página 6/6 – Ata Nº 004/2012 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Câmpus Porto Alegre 
Rua Cel. Vicente, 281, Centro Histórico – Porto Alegre/RS 

CEP 90030-040 – www.poa.ifrs.edu.br 

Claudia do Nascimento Wyrvalski      ____________________________________________ 
 
Douglas Neves Ricalde                    ______________________________________________ 
 
Elizabeth Milititsky Aguiar   ---------------- AUSÊNCIA JUSTIFICADA ---------------- 
 
Evandro Manara Miletto                  ______________________________________________ 
 
Fábio Miranda (suplente)                    -------------------------- AUSENTE -------------------------- 
 
Ibá Souza da Costa                            _____________________________________________ 
 
Ivan Francisco Diehl                         -------------------------- AUSENTE -------------------------- 
 
Juliana Schmitt de Nonohay              _____________________________________________ 
 
Luiza Rodrigues Madeira (suplente) ------------------------ AUSENTE ----------------------------- 
 
Martha Helena Weizenmann (suplente)  -------------------------- AUSENTE ----------------------- 
 
Mayara Cristina Menegotto Moreira   -------------------------- AUSENTE ---------------------- 
 
Rafael Cecagno (suplente)                  ------------------------ AUSENTE -------------------------- 
 
Ricardo Fritsch                                   -------------------------- AUSENTE ------------------------- 
 
Sabrina Letícia Couto da Silva        _____________________________________________ 
 
Silvana Schuler Pineda (suplente) ____________________________________________ 
 
Suzinara da Rosa Feijó                      _____________________________________________ 
 
Vera Maria da Costa Dias  --------------------------- AUSENTE -------------------------- 
 
Victor Alexsandro Kichler Ferreira (suplente)   ------------------- AUSENTE ---------------------- 
 
Yuri Ferreira Machado                        -------------------------- AUSENTE ------------------------ 


