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Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e quinze, às quatorze horas e seis 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 segunda reunião ordinária do 4 

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

03/2015 expedida pelo Presidente deste Conselho: 1. Aprovação das atas 15, 16 e 17 de 6 

2014 e 01 e 02 de 2015; 2.  Afastamento do Professor Ângelo Cássio Magalhães Horn; 3. 7 

Mudança de regime de trabalho do Professor Alex Martins de Oliveira; 4. Apreciação do 8 

parecer da CEPE sobre Proposta de Alteração do Projeto Pedagógico de Curso Técnico 9 

em Meio Ambiente; 5. Apreciação do parecer da CEPE sobre Proposta de Alteração do 10 

Projeto Pedagógico de Curso Técnico em Panificação e Confeitaria; 6. Apreciação do 11 

parecer da CEPE sobre Proposta de Alteração do Projeto Pedagógico de Curso Técnico 12 

em Química; 7. Calendário Acadêmico 2015/2 – com alterações solicitadas no 13 

memorando 316/2014; 8. Eleições para Composição da Subcomissão Própria de 14 

Avaliação; 9. Memo 09/2015 – IN 02/2015 – Flexibilização de jornada de trabalho; 10. 15 

Assuntos Gerais. Iniciou-se a reunião em primeira chamada às quatorze horas e dez minutos 16 

com a presença do Presidente Paulo Roberto Sangoi, da secretária Daniela Soares Rodrigues e 17 

dos conselheiros Charles Florczak Almeida, Douglas Neves Ricalde, Marcelo Augusto Rauh 18 

Schmitt, Ricardo Athaíde Mitidieri, Lúcio Olimpio de Carvalho Vieira, André Rosa Martins, 19 

Celson Roberto Canto Silva, Renato Avellar de Albuquerque, Fabiana Grala Centeno, Sergio 20 

Alexandre Korndorfer, Henrique Leonardi de Oliveira, Rafael Dutra Soares. Inicia-se a reunião 21 

com o presidente cedendo espaço para o presidente da SPA (Subcomissão Própria de 22 

Avaliação do Campus Porto Alegre), Fabio Yoshimitsu Okuyama, a fim de verificar se mantém a 23 

pauta referente a este assunto. O presidente da SPA explicou que o mandato se encerra em 24 

trinta de abril, momento no qual a Instituição está em processo de recredenciamento e que nos 25 
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dias treze a quinze de maio acontecerá a visita in loco. A reitoria fez a solicitação, portanto, que 26 

se prorrogasse os mandatos da SPA para que não houvesse prejuízo neste momento de 27 

avaliação. O presidente do Conselho fez leitura do memorando 05/2015 para a SPA – IFRS. Na 28 

oportunidade ele sugeriu manter a pauta para disparar o processo eleitoral e prorrogar o 29 

mandato da SPA por trinta dias. Encaminhamento: mantido ponto de pauta e prorrogado o 30 

mandato da SPA até o dia 22 de maio deste ano. O professor André pediu que fosse 31 

encaminhada informação a respeito dos afastamentos docentes para qualificação, tendo em 32 

vista a elaboração de edital no mês de agosto, para melhor planejamento. O presidente disse 33 

que já há a informação e que vai solicitar o repasse do mesmo para o CONCAMP. O presidente 34 

passou a pauta da reunião do dia: 1. Aprovação das atas 15, 16 e 17 de 2014 e 01 e 02 de 35 

2015. Sobre a ata 17/2014, o conselheiro André manifestou sua dúvida em relação à 36 

composição das comissões de alocação de vagas e estudo de cursos e solicitou que fosse 37 

verificado o arquivo de áudio. O conselheiro Douglas fez os apontamentos de ajustes na 38 

referida ata. O conselheiro Charles solicitou a inclusão de seu nome nas atas 16 e 17 de 2014. 39 

Sobre a ata 16/2014, o conselheiro Douglas votou contra por não considerar a degravação 40 

fidedigna ao que foi verbalmente manifestado pela sua pessoa, e também pensa ser sem 41 

sentido a publicação desta ata, sem antes terá a aprovação da ata anterior onde consta a 42 

manifestação do colegiado do curso de biblioteconomia, que teria gerado o seu 43 

pronunciamento. Apontou também que houve um equívoco na numeração das atas e a que 44 

consta como ata número 15 seria em realidade, a ata 14. O presidente do Conselho questionou 45 

acerca das atas que estão para aprovação referente à gestão anterior e sugere que esta gestão 46 

aprove em bloco as atas para que possamos avançar na atualização dos registros do Conselho. 47 

O conselheiro Douglas questionou se seria o procedimento correto que a atual composição do 48 

CONCAMP, cujos conselheiros iniciaram seus mandatos após o período ao qual as atas citadas 49 

pelo presidente se referem (2014/1, 2013 e 2012), aprovasse atas de reuniões de mandato 50 

anterior já expirado, visto que tais atas não foram redigidas nem apreciadas nos prazos 51 

regimentais. Encaminhamento: atas 15 e 16 foram rejeitadas. As atas 17/2014 e 01 e 52 

02/2015 aprovadas com os ajustes necessários.  2. Afastamento do Professor Ângelo 53 

Cássio Magalhães Horn. Encaminhamento: aprovado por unanimidade. 3. Mudança de 54 

regime de trabalho do Professor Alex Martins de Oliveira. O presidente que ele solicita 55 
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mudança de regime de trabalho para DE e relata que o professor apresentou projeto de 56 

trabalho, que justifica citada alteração. O Presidente opina pela aprovação do pedido, o que 57 

todos consentiram. Encaminhamento: aprovado por unanimidade a mudança de regime de 58 

trabalho do professor Alex Martins de Oliveira. 4. Apreciação do parecer da CEPE sobre 59 

Proposta de Alteração do Projeto Pedagógico de Curso Técnico em Meio Ambiente. O 60 

presidente sugere que se aprove já aque a CEPE emitiu parecer positivo quanto às alterações 61 

realizadas. Encaminhamento: aprovado por unanimidade. O presidente inverteu a pauta, 62 

passando para o item seis para a posição cinco. 5. Apreciação do parecer da CEPE sobre 63 

Proposta de Alteração do Projeto Pedagógico de Curso Técnico em Química. O parecer 64 

da CEPE foi positivo, quanto à pauta. O conselheiro Douglas destacou que há uma informação 65 

no PPC que deve ser atualizada, relativa ao quantitativo de técnicos do câmpus, onde consta 66 

sessenta e três e após teriam ingressado alguns técnicos. Outra questão é que não constam 67 

referências à biblioteca (espaço físico). Encaminhamento: aprovado por unanimidade. 6. 68 

Apreciação do parecer da CEPE sobre Proposta de Alteração do Projeto Pedagógico de 69 

Curso Técnico em Panificação e Confeitaria. O Presidente Paulo Roberto Sangoi informa 70 

que há um parecer da CEPE positivo, porém, considerando as novas orientações, convidou a 71 

Diretora de Ensino, Josiane Amaral a se pronunciar quanto à pauta. Ela explicou que no ano 72 

passado o curso não foi catalogado da maneira que se esperava. Relatou que recebeu 73 

orientações da PROEN no sentido de reformular os projetos em 2015 de modo com que os 74 

alunos que ingressarem em 2016 contem com a nova estrutura em seu ingresso e os que já 75 

ingressaram vão manter seu direito adquirido. Acrescentou que as possibilidades que se 76 

apresentam é a extinção do curso ou se refaz os PPC’s transformando este curso em dois. Foi 77 

pedido para que os colegiados se posicionassem quanto a estas questões e disse que estão no 78 

aguardo deste retorno. O conselheiro André comentou ser contrário a separação do curso, 79 

conforme consta em Resolução do CNE, por entender que haverá prejuízo para a comunidade 80 

atendida pelo Campus. Mas compreende ser necessário alterar o PPC do curso para evitar o 81 

risco de não se ofertar vagas em panificação e confeitaria em 2016. Solicitou que os gestores 82 

do Campus e do IFRS continuem articulando forças para modificar a citada Resolução. Reiterou 83 

que se deve criar um Grupo de Trabalho (GT) para propor as alterações do PPC que permitam 84 

a oferta de vagas em 2016. Disse que irão tentar fazer este desdobramento, ao mesmo tempo 85 
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em que irão insistir com IFRS, SETEC, MEC, Conselho Nacional de Educação para que haja a 86 

compreensão de espaço para um curso técnico de panificação e confeitaria. Disse que este 87 

estudo, para se ter estes dois cursos separadamente, já está sendo feito, que contam com o 88 

pessoal do Ensino para dar suporte neste estudo, que vai ter estes dois PPC’s para o caso de 89 

que o Conselho Nacional de Educação não mude a sua compreensão. A Diretora Josiane 90 

reitera que o Ensino irá apoiar a área, mas que a situação agora é de que se faça alguma coisa 91 

no sentido de promover a tramitação deste assunto para poder ofertar vagas em 2016. O 92 

conselheiro Sérgio disse que seria interessante estruturar estes dois cursos com núcleos em 93 

comum ofertar cadeiras que vão propiciar as formações distintas (ou confeitaria ou panificação). 94 

O conselheiro Douglas destacou algumas adequações em relações a algumas informações no 95 

PPC, basicamente as mesmas apontadas quando da apreciação do PPC do curso técnico em 96 

Química. Encaminhamento: aprovado por unanimidade. 7. Calendário Acadêmico 2015/2 – 97 

com alterações solicitadas no memorando 316/2014. O presidente faz uma apresentação 98 

acerca do item de pauta e esclarece que houve necessidade de refazer o calendário em função 99 

do SAS (Seminário Anual dos Servidores) nos dias 14,15 e 16 de outubro e que ainda vai ter o 100 

dia 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida e dia 13, dia do servidor, no mesmo mês. Concluiu 101 

informando que será uma semana inteira em que o câmpus não vai estar funcionando 102 

plenamente. Foi realizada votação resultando em oito (08) votos de aprovação e quatro (04) 103 

votos de abstenções. Encaminhamento: aprovado por maioria. 8. Eleições para 104 

Composição da Subcomissão Própria de Avaliação. O presidente expõe a necessidade de 105 

disparar eleição para compor a nova comissão. Foi sugerido que comissão eleitoral deverá ser 106 

composta por hum (01) membro titular e hum (01) membro suplente de cada segmento, no 107 

prazo de cinco dias a contar da data do envio de e-mail aos servidores e alunos. Os 108 

conselheiros concordaram com o Encaminhamento: prorrogar o mandato da SPA até dia 109 

vinte e dois de maio e disparar o processo eleitoral da SPA. 9. Memo 09/2015 – IN 02/2015 110 

– Flexibilização de jornada de trabalho. O presidente abriu o debate do tema, manifestando 111 

seu posicionamento favorável à flexibilização por diversas razões destacando especialmente o 112 

crescimento notório do Câmpus Porto Alegre, em comparação aos demais câmpus em diversos 113 

aspectos. Reiterou este câmpus é o único que faz seis horas e que a seu ver, estamos dentro 114 

da legalidade, já que a Instituição funciona nos três turnos, mas que teremos que fazer uma 115 
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discussão com base nos critérios estabelecidos pela Reitora. Relembrou ainda que foi feito um 116 

trabalho no ano passado, informando todos os setores e as justificativas das seis horas. 117 

Prosseguiu acrescentando que a decisão final quanto a este assunto caberá a ela (Reitora) e 118 

que este trabalho deverá ser feito de maneira bem cuidadosa para que se atenda da melhor 119 

maneira aos anseios dos setores. Reiterou seu posicionamento favorável a flexibilização. O 120 

conselheiro Douglas relatou alguns aspectos acerca do seu estudo sobre o assunto. Destacou o 121 

entendimento que a reitoria tinha sobre quem seria o usuário, que se restringia só ao aluno, 122 

desconsiderando os professores, os técnicos, os possíveis candidatos a alunos e os pais dos 123 

estudantes. Informou que neste ponto houve avanço junto à reitoria e obtiveram êxito na 124 

ampliação desta percepção. O mesmo ocorreu em relação ao entendimento relacionado ao 125 

atendimento, que a reitoria entendia que este deveria ser imediato, ignorando os demais 126 

atendimentos que deveriam necessariamente passar por trâmites diversos ou que não tivessem 127 

pronta finalização. Acrescentou ainda que conforme o estudo realizado pela CIS quase cem por 128 

cento do câmpus se enquadrariam na flexibilização. O presidente questionou se deverá ser 129 

composta uma comissão. O conselheiro Douglas sugeriu fazer encaminhamento, que a 130 

Comissão de Legislação e Normas em conjunto com a Comissão de Assuntos Acadêmicos 131 

emitam parecer sobre o processo a ser encaminhado pelo diretor-geral, conforme disposto no 132 

inciso I do art. 5° da IN n° 02/2015. O presidente informou que irá encaminhar estas 133 

informações atualizadas aos conselheiros. Encaminhamento: 1. CNL e a Comissão de 134 

Assuntos Acadêmicos deverão emitir parecer sobre o assunto e tão breve este esteja 135 

pronto, deverá ser convocada reunião extraordinária para deliberações. O conselheiro 136 

Charles disse que irá encaminhar ao Conselho, um parecer jurídico que a FASUBRA está 137 

utilizando para situação semelhante na UFRGS. O presidente destacou a importância do 138 

trabalho a ser realizado no sentido inclusive de demonstrar os quantitativos de alunos e 139 

servidores e a importância de ter atendimento dos públicos envolvidos nos fins da Instituição. 2. 140 

atualizar o número de alunos nos PPC’s dos cursos. 10.Assuntos Gerais. O conselheiro 141 

Celson Canto pediu para que fosse registrado que na oportunidade em que se deliberou dobre 142 

a composição da CPGR, o solicitado pelo professor Cassiano Pamplona foi de que houvesse 143 

indicação do DAP para a composição da comissão e de que a mesma funcionasse 144 

provisoriamente até que fosse eleita a representação discente da referida junta, diferentemente 145 
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do entendimento anterior deste Conselho. O conselheiro Douglas retomou sobre um 146 

questionamento do conselheiro Celson sobre um colega tecnólogo em Gestão Ambiental, que 147 

atualmente está lotado na Diretoria de Extensão. Expôs ainda que foi decidido pelo 148 

encaminhamento de quatorze vagas no final de 2013, das quais onze, aprovadas na reunião do 149 

CONCAMP no dia vinte e sete de novembro (de 2013): uma (01) assistente de laboratório nível 150 

C (que ficaria na área de Ciências Ambientais), uma (01) assistente em administração nível D, 151 

uma (01) técnico de laboratório nível D (com formação na área de alimentos e laticínios), uma 152 

(01) técnico em segurança do trabalho nível D, uma (01) técnico em edificações nível D, duas 153 

(02) de técnico em secretariado, uma (01) de tradutor e interprete nível D, uma (01) de 154 

administrador nível E, uma (01) de arquivista que não entrou no concurso, embora tenha sido 155 

aprovada na época, uma (01) vaga para enfermeiro de nível E, duas (02) técnico em 156 

contabilidade e uma (01) tecnólogo de gestão ambiental, além de uma (01) de técnico de 157 

laboratório na área de Ciências Ambientais e Biológicas (decorrente da aposentadoria do 158 

servidor Cláudio Sérgio da Silveira Silva, localizado no Prelúdio)”. Explicou ainda que foi feita 159 

reunião de urgência para deliberar sobre redistribuição da colega Neli Machado (técnico em 160 

contabilidade) fazendo uma permuta com técnico de laboratório - fato registrado no relatório da 161 

CIS, na página do Câmpus, cujo código de vaga seria recebido da UFSC (Universidade Federal 162 

de Santa Catarina) após a concretização da transferência da citada colega para a outra IFE, 163 

conforme consta na folha trinta do processo n° 23368.000414.2013-06. Solicitou, portanto, que 164 

a DGP fornecesse documento com os cargos e servidores que ocuparam estas vagas, pois a 165 

seu ver, estaria sobrando uma vaga de contabilidade e faltando uma vaga de técnico de 166 

laboratório. Salientou que o Tecnólogo em gestão ambiental, conforme deliberado com o 167 

presidente em exercício Cláudio Farias, em razão de demanda da Diretoria de Extensão 168 

naquele momento, ficaria nesta diretoria, porém também exercendo atividades vinculadas a 169 

área acadêmica de gestão ambiental, como havia sido trazido na época. O presidente justifica 170 

esta situação com o crescimento do campus Porto Alegre e não se pode ficar estático, e que 171 

precisamos aproveitar este momento e mostrar para a reitoria que há necessidade de vagas, 172 

pois há disponibilidade das mesmas. Disse também que devemos unir forças e não entrar em 173 

conflitos internos, que devemos conseguir as vagas junto à reitoria. Compor comissão, 174 

conseguir horário com a reitora, levar a pauta ao CONSUP, se necessário, pois têm campus 175 
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que não tem tanta demanda, em relação ao nosso e proporcionalmente possuem mais 176 

servidores. Salientou que temos avaliações positivas e que nossos cursos têm sido muito 177 

requisitados e urge batalhar junto à reitoria servidores para dar apoio neste processo de 178 

expansão. O conselheiro Celson disse que podem ser feitos os dois movimentos: de pressionar 179 

a reitoria e de verificar as vagas dentro do nosso câmpus. O presidente reitera a sua posição 180 

anterior, com relação à coesão de forças, que esta é uma questão simples de se resolver, 181 

porém que a gestão tem autonomia de remanejar as vagas dos setores, conforme demandas. 182 

Os conselheiros Douglas, Renato, Celson e André se manifestaram no sentido de entender que 183 

a gestão eventualmente possa necessitar fazer alterações de questões previamente decididas, 184 

mas que pensam ser fundamental que se cumpram os acordos e que em caso de identificação 185 

de necessidade de modificar-se uma deliberação do Conselho é preciso que a Direção de 186 

conhecimentos ao Conselho e que isto ocorra publicamente por nova deliberação dos 187 

colegiados e comissões envolvidos. Encaminhamento: que sejam disponibilizadas as 188 

informações solicitadas quanto às vagas do último concurso. O conselheiro Henrique 189 

solicitou um relatório de presenças dos conselheiros quanto à assiduidade nas reuniões do 190 

CONCAMP. Em tempo o conselheiro Sérgio questionou quem se responsabilizará por convocar 191 

as reuniões da comissão mista para estudar o tema da flexibilização de jornada de trabalho. 192 

Ficou acordado que o conselheiro Henrique o faria. O presidente deu por encerrada a sessão. 193 

Nada mais havendo a constar, eu, Daniela Soares Rodrigues, lavrei a presente ata, que após 194 

lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre, vinte e dois de abril de 195 

dois mil e quinze. 196 
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