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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONSELHO DE CAMPUS 

GESTÃO 2014-2016 

ATA Nº 09/2015 

 

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às quatorze horas minutos, na 1 

Sala de Convenções do nono andar do prédio sede do Campus 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 realiza da a nona reunião ordinária do 4 

Conselho de Campus, cuja pauta compreendeu, conforme convocação 09/2015 expedida pelo 5 

Presidente deste Conselho: 1. Aprovação da ata 08 de 2015; 2. Edital nº 069/2015 - 6 

Classificação Preliminar Referente ao edital 032/2015; 3. Prorrogação do afastamento 7 

para estudos do servidor técnico-administrativo Renato Monteiro; 4. Alteração de regime 8 

de trabalho do servidor docente César Augusto Hass Loureiro; 5. Memo 407/2015 - 9 

Solicitação de código de código de vagas para interprete de LIBRAS; 6. Memo 408/2015 – 10 

Solicitação de manutenção do mandato da CPA e prorrogação da SPA – visita INEP; 7. 11 

Proposta de recuperação das aulas em decorrência da suspensão das atividades letivas 12 

no período de 08 a 14 de setembro deste ano com alterações do calendário acadêmico; 8. 13 

Assuntos Gerais. Iniciou-se a reunião em segunda chamada às quatorze horas e trinta 14 

minutos com a presença do Presidente do Conselho, Paulo Roberto Sangoi, da secretária 15 

Daniela Soares Rodrigues e dos conselheiros, Charles Florczak Almeida, Ricardo Athaíde 16 

Mitidieri, Sérgio Alexandre Korndofer, Celson Roberto Canto Silva, Juliana Schmitt de Nonohay, 17 

Julian Silveira Diogo de Ávila Fontoura, Renato Albuquerque, Rafael Dutra Soares, Henrique 18 

Leonardi de Oliveira. Inicia-se a reunião com o presidente abrindo o expediente. O conselheiro 19 

Henrique solicitou inclusão da pauta relativa à flexibilização da jornada de trabalho dos TAE’s, o 20 

que o Presidente do Conselho informou que será inserido nos assuntos gerais. O presidente 21 

informou a retirada dos pontos de pauta número 03, referente a prorrogação do afastamento 22 

para estudos do servidor técnico-administrativo Renato Monteiro, uma vez que não houve o 23 

parecer da CIS e a pauta de número 5 referente a interprete de libras, pois o assunto também 24 

deve passar por esta comissão também. O conselheiro Renato Albuquerque solicitou a palavra 25 
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para explicar que o processo havia sido encaminhado para a CIS há dois dias, o que não 26 

possibilitou tempo hábil para que fosse analisado pela comissão. Após, passou ao primeiro 27 

ponto de pauta, conforme convocação 09/2015: 1. Aprovação da ata 08 de 2015. 28 

Encaminhamento: aprovada pela maioria, tendo registrado abstenção os conselheiros 29 

Celson Canto Silva, Juliana Schmitt Nonohay e Renato. 2. Edital nº 069/2015 - 30 

Classificação Preliminar Referente ao edital 032/2015; O presidente do conselho informou 31 

ter convidado o professor Duílio, presidente da CPPD local, para eventuais esclarecimentos 32 

relativos a pontuação. Fez a leitura do edital e as classificações dos afastamentos. 33 

Encaminhamento: aprovado por maioria. Registrou-se a abstenção da conselheira 34 

Juliana Nonohay. 3. Alteração de regime de trabalho do servidor docente César Augusto 35 

Hass Loureiro. O processo saiu da pauta, pois a conselheira Juliana Schmide Nonohay 36 

solicitada vistas ao expediente. 4. Memo 408/2015 – Solicitação de manutenção do mandato 37 

da CPA e prorrogação da SPA – visita INEP.  O presidente esclareceu que ainda não houve a 38 

eleição da SPA e que foi solicitada a manutenção da comissão. Disse que ficaram os mesmo 39 

membros, tendo somente prorrogado os respectivos mandatos. Encaminhamento: aprovado 40 

por unanimidade. 7. Proposta de recuperação das aulas em decorrência da suspensão 41 

das atividades letivas no período de 08 a 14 de setembro deste ano com alterações do 42 

calendário acadêmico. O presidente explicou que na última segunda-feira houve um debate, 43 

juntos em conjunto com os professores, e uma sinalização referente à solução para reposição 44 

das aulas. Trouxe a questão para definição ou ajustes necessários, pois o Conselho é órgão 45 

competente para tanto. A diretora de ensino, Josiane Amaral, ressaltou que é importante um 46 

retorno hoje, do Conselho, pois a proposta de recuperação seria para início imediato. Seguiu-se 47 

um debate sobre o tema.  Acrescentou que cada colegiado poderá definir como realizará aulas 48 

práticas e avaliações, uma vez que muitos alunos têm impedimento em relação ao sábado. O 49 

presidente colocou em votação. Encaminhamento: aprovado por maioria. 8. Assuntos 50 

Gerais. O presidente esclareceu que sobre a pauta das 30 horas semanais de jornada dos 51 

TAE’s o processo está na Reitoria e relatou ainda, que houve solicitações de adequação para 52 

os formulários padrões e ainda acerca dos termos de compromisso. O conselheiro Celson, a 53 

pedido da área de Ciências Biológicas e Meio Ambiente, questionou, sobre respeito da vaga 54 

oriunda da saída do professor Giovannini que está sendo removido para Viamão, se o código 55 
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de vagas vem para o campus. O presidente esclareceu que o assunto voltará novamente para o 56 

Conselho de Campus, pois existe agora um regramento quanto à alocação de vagas. A 57 

conselheira Juliana expôs a sua preocupação relativa aos encargos do professor Giovannini, 58 

como poderia solucionar esta questão.  O presidente sugeriu talvez fazer uma reunião com o 59 

professor para verificar possíveis encaminhamentos, referente a esta transição. O conselheiro 60 

Julian informou que a comissão de resíduos já está composta, a pesar de ter sido um processo 61 

difícil. Relatou ainda que recebeu queixas quanto a representação discente no conselho de 62 

Campus, tendo o mesmo respondido que o mandato dos discentes está próximo do final. O 63 

presidente então, deu por encerrada a sessão. Em tempo, registrou-se as presenças dos alunos 64 

Átila Costa e Estela Maris dos Santos Arruda, alunos dos cursos de Licenciatura das Ciências 65 

da Natureza e Técnico em Secretariado. ‘Nada mais havendo a constar, eu, Daniela Soares 66 

Rodrigues, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos 67 

presentes. Porto Alegre, dezesseis de setembro de dois mil e quinze. 68 

 
Daniela Soares Rodrigues – Secretária _____________________________________________ 
 
 
Paulo Roberto Sangoi - Presidente _______________________________________________ 
 
 
Tales Schmitt Samuel ____________________ AUSENTE ___________________________ 
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Charles Florczak Almeida _______________________________________________________ 
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