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Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às quatorze horas e dez 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 realizada a décima reunião ordinária do 4 

Conselho de Campus, cuja pauta compreendeu, conforme convocação 12/2015 expedida pelo 5 

Presidente deste Conselho: 1.Aprovação em bloco das atas 05, 06, 07, 08, 09, 12 e 13/2014; 6 

2.Aprovação da ata 11/2015; 3. Edital de Benefícios de Assistência Estudantil 2016/01; 4. 7 

Prorrogação do afastamento para estudos da servidora Fernanda Míssio Mario das 8 

Neves; 5.Assuntos Gerais. Iniciou-se a reunião com a presença do Diretor de Planejamento e 9 

Administração, Ademir GAutério Troina Júnior, da secretária Daniela Soares Rodrigues e dos 10 

conselheiros Renato Avellar de Albuquerque, Douglas Neves Ricalde, Rafael Soares, Henrique 11 

Leonardi de Oliveira, Fabiana Grala Centeno, Marcelo Augusto Rauh Schmitt, Sérgio Alexandre 12 

Korndorfer, Paulo Artur Konzen Xavier de Mello e Silva, Celson Roberto Canto Silva e André 13 

Rosa Martins, Charles Florckzak Almeida, Guilherme Dornelas Camara. O presidente em 14 

exercício do Conselho, Ademir Gautério Troina Júnior abriu o expediente, pois devido a um 15 

pequeno atraso o professor Sangoi não havia chegado. Informou ainda que havia outras pautas 16 

a serem incluídas em regime de urgência: 1. memo nº 530 da DGP campus Poa referente a 17 

vagas docentes oriundas de aposentadoria de servidores; 2. processo administrativo 18 

disciplinar do servidor JAF e 3. orçamento para o ano de 2016. O conselheiro André sugeriu 19 

passar a pauta do orçamento para uma reunião extraordinária com pauta exclusiva. Ainda sobre 20 

o memorando nº 530/2015 disse não se sentir à vontade de incluir a pauta em regime de 21 

urgência. O conselheiro Henrique abordou o assunto relativo ao mandato dos conselheiros 22 

discentes que já estariam inválidos a partir de 04 de agosto de 2014, de acordo com o 23 

regimento. Assim, solicitou inclusão da pauta o qual os demais conselheiros concordaram. O 24 

presidente em exercício, Ademir Troina Júnior passou para o primeiro ponto de pauta, incluído 25 
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em regime de urgência e passou a leitura do memorando 530/2015. O conselheiro Marcelo (11 26 

min) fez menção à norma que regulamenta o preenchimento das vagas de aposentadorias. 27 

Encaminhamento: A Comissão Permanente de Ensino, Pesquisa e Extensão fará análise 28 

da média de horas dos docentes de cada área, a fim de verificar se eles cumprem a carga 29 

horária de oito horas semanais ou não. Diante dessas informações a questão será 30 

decidida na próxima reunião extraordinária. A reunião prosseguiu e foram abordadas 31 

alterações do projeto pedagógico do curso (PPC) técnico em Meio Ambiente. O Conselheiro Y 32 

referiu que o relatório 01/2014 do Conselho Nacional de Educação apontou para a necessidade 33 

de adequação de carga horária em outros cursos como Administração e Informática, além do 34 

curso de Meio Ambiente que teve sua carga horária ampliada de 800 para 1200 horas. O 35 

presidente em exercício do Conselho, Ademir Gautério Troina Júnior tomou a palavra e solicitou 36 

que a Secretária do Conselho verifique quando se dará o ingresso dos cursos de 37 

Administração. Da mesma forma, decidiu-se que sejam encaminhados os PPC’s dos cursos de 38 

Administração e Meio Ambiente para a Comissão Permanente de Ensino, Pesquisa e Extensão. 39 

O conselheiro x comentou que existe divergência entre site e edital sobre o número de  horas 40 

do curso de Administração em ambas modalidades. O conselheiro y manifestou-se a respeito 41 

da reunião anterior de dezoito de novembro e deixou registrado o seu pedido de desculpas ao 42 

colega conselheiro Douglas Neves Ricalde. (24 min). 2. processo administrativo disciplinar 43 

do servidor JAF. O presidente em exercício do Conselho, Ademir Gautério Troina Júnior 44 

passou a tratar do Processo Administrativo Disciplinar nº 23419.000826.2014-76. A palavra foi 45 

dada ao Professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt, relator do processo, que lembrou a todos 46 

que a leitura se dá em sessão fechada. O presidente em exercício do Conselho, Ademir 47 

Gautério Troina Júnior solicitou aos presentes que não compõem a CPPD que se retirassem na 48 

ocasião. O relator procedeu com a leitura do parecer e recomendações da CGU – 49 

Controladoria-Geral da União. Ao término da leitura, tomou a palavra o presidente Paulo 50 

Roberto Sangoi que abriu a sessão para votações. O Conselheiro Douglas Neves Ricalde 51 

solicitou que as votações fossem nominais. Encaminhamento: Os conselheiros que votaram 52 

com o relatório foram: Celson Roberto Canto Silva, Fabiana Grala Centeno, Marcelo 53 

Augusto Rauh Schmitt, Sérgio Alexandre Korndorfer, Renato Avellar de Albuquerque, 54 

Charles Florczak Almeida, Guilherme Dornelas Câmara, André Rosa Martins, Douglas 55 
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Neves Ricalde, Paulo Konzen Xavier de Mello e Silva, Henrique Leonardi de Oliveira, 56 

Rafael Dutra Soares. O presidente do Conselho, Sr Paulo Roberto Sangoi, passou a palavra 57 

para o conselheiro xxx (Henrique?) que passou a discorrer sobre o mandato dos discentes, o 58 

qual já teria se encerrado em agosto de 2015. Manifestou sua preocupação em relação ao fato 59 

de o mandato irregular ter afetado as decisões das reuniões e também quanto a quórum 60 

mínimo em que esses discentes ajudaram a compô-las. Segundo ele, nas últimas quatro 61 

reuniões ordinárias os discentes já estariam irregulares. Solicita-se verificar a questão do 62 

quórum mínimo nessas reuniões referidas. Segundo Conselheiro Douglas Neves Ricalde?, a 63 

posse dos conselheiros se deu em quatro de agosto de 2014, bem como dos discentes, 64 

conforme ata 10/2014. O presidente Paulo Roberto Sangoi ponderou que este é um momento 65 

complicado para se fazer uma eleição. O conselheiro Douglas Neves Ricalde sugere que se 66 

convoque uma assembléia geral ou uma em cada turno para que se realize a votação. O 67 

presidente questionou da possibilidade da votação ser online. O conselheiro Celson sugere que 68 

se estenda a participação dos atuais mandatos até o final de 2015 para que se resolvam 69 

questões legais. Já o conselheiro Douglas argumenta da necessidade de se convocarem 70 

eleições a partir de fevereiro de 2016. Encaminhamento: Prorrogação do mandato dos 71 

discentes, bem como dos membros das comissões até 23/02/2016. 3. orçamento para o 72 

ano de 2016. Será tratado em reunião exclusiva conforme votação. O presidente Paulo Roberto 73 

Sangoi passou a deliberar sobre a pauta da convocação 12/2015. 1. Aprovação em bloco das 74 

atas 05, 06, 07, 08, 09, 12 e 13/2014. O presidente passou a votação individual das atas. Ata 75 

05/2014: Onze (11) abstenções e uma (01) aprovação pelo Presidente; Ata 06/2014: Onze (11) 76 

abstenções e uma (01) aprovação pelo Presidente; Ata 07/2014: Onze (11) abstenções e uma 77 

(01) aprovação pelo Presidente; Ata 08/2014: Onze (11) abstenções e uma (01) aprovação pelo 78 

Presidente; Ata 09/2014: Onze (11) abstenções e uma (01) aprovação pelo Presidente; Ata 79 

12/2014: Sete (7) abstenções e quatro (04) aprovações; Ata 13/2014: Sete (7) abstenções e 80 

quatro (04) aprovações. Após a votação, o Conselheiro Douglas Neves Ricalde pediu a 81 

palavra para registrar sua declaração de voto em áudio, a qual foi encaminhada por e-mail e 82 

não constou na ata 11/2015. Segue declaração: “O conselheiro Douglas Neves Ricalde se 83 

absteve quando da aprovação das atas 05, 06, 07, 08, 09,12 e 13/2014 e declarou voto da 84 

seguinte forma: em virtude de demasiado atraso na redação dessas atas e de patente 85 
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descumprimento do inciso 10 do artigo 5º, do inciso 6º do artigo 13,  do artigo 42, do parágrafo 86 

único do artigo 43, dos incisos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 52 do Regimento Interno do Conselho 87 

de Campus do IFRS, do Campus Porto Alegre, aprovado por este Conselho de Campus por 88 

delegação do Conselho Superior do IFRS conforme resolução Consup nº 104 de 18/12/2012, 89 

bem como por não considerar apropriada a aprovação por conselheiros cujos mandatos são 90 

posteriores ao das reuniões a que estas atas se referem, sendo que a composição do Conselho 91 

de Campus a que essas atas se referem já foi dissolvida há mais de 365 dias, de modo que há 92 

uma lacuna temporal e regimental que prejudica substancialmente a análise do teor destas atas 93 

e conseqüentemente suas aprovações. Obrigado.” 2. Aprovação da ata 11/2015. O 94 

conselheiro Douglas Neves Ricalde observou que não seria pertinente sua aprovação devido ao 95 

seu recebimento em um prazo inábil. Também constatou questões que necessitam de 96 

retificações como a data da data que se refere a novembro, se trata da 9ª (nona) reunião 97 

ordinária e não da 11ª (décima primeira). Também ponderou que algumas questões que não 98 

ficaram claras, algumas omissões e dará sugestões. Encaminhamento: O conselheiro 99 

Douglas solicitou que sua aprovação seja postergada para a próxima reunião ao que 100 

todos os demais conselheiros presentes concordaram. O Conselheiro X comentou que há 101 

ausências justificadas que não constam na referida ata: Guilherme Dornelas Câmara e Charles 102 

Florczak Almeida. 3. Edital de Benefícios de Assistência Estudantil 2016/01. A conselheira 103 

Fabiana Grala Centeno chamou a atenção sobre alterações no Edital dos itens 2.4 e 2.4.1, 7.1 104 

e 7.2.1, itens 2 e 3, comparando-os com o edital anterior. Encaminhamento: Aprovado texto 105 

por unanimidade pelos conselheiros a redação do 7.2.1, inciso 3 - Apresentar reprovação 106 

ao final do semestre reprovação por infrequência em mais de 50% das disciplinas em que 107 

estiver matriculado. 4. Prorrogação do afastamento para estudos da servidora Fernanda 108 

Míssio Mario das Neves. O presidente Paulo Sangoi aprovou e questionou os demais 109 

conselheiros a respeito. Encaminhamento: Aprovada prorrogação por unanimidade de 110 

mais 6 (seis) meses a partir de 20/02/2016. 5. Assuntos Gerais. 1. Conselheiro X comunicou 111 

ao Conselho sobre Projeto de Pesquisa de informática, da Capes com Agência Nacional de 112 

Águas. 2. Retificação do Edital 55/2015. O Conselheiro Douglas questionou a forma de 113 

retificação do Edital ao que o Presidente Paulo Sangoi referiu que se deu a pedido do Pró-114 

Reitor de Pesquisa. 3. O Conselheiro Douglas levantou algumas questões sobre 115 
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descumprimento de normas dos usuários da biblioteca, especialmente da Instrução Normativa 116 

0392/08-1, bem como formas de penalidade.  4. O Conselheiro André manifestou preocupação 117 

pelo fato de não haver um regime disciplinar do corpo discente no IFRS e comentou sobre 118 

algumas situações ocorridas e sua falta de encaminhamento. 5. Conselheiro X comentou sobre 119 

o impacto das questões orçamentárias. O Presidente Paulo Sangoi fez ponderações sobre o 120 

assunto. O Conselheiro Y sobre os computadores do laboratório da Química. 6. O Conselheiro 121 

Douglas fez referência ao Edital Extraordinário da Assistência Estudantil a respeito de sobra de 122 

recursos, como será usufruída e sobre o pagamento aos alunos. A Conselheira Fabiana referiu 123 

que houve devoluções de valor de todo o IFRS. 7. Q Conselheiro Douglas questionou sobre o 124 

funcionamento do restaurante, ao que o Presidente Paulo Sangoi referiu que não se pensa em 125 

terceirizar o serviço e sim comprar as refeições de uma empresa. Também citou os 126 

apontamentos do Procurador-Geral. 8. O Presidente Paulo Sangoi fez a leitura do Acórdão da 127 

ação movida pela professora Natália que foi julgada improcedente. O presidente deu por 128 

encerrada a sessão. Nada mais havendo a constar, eu, Daniela Soares Rodrigues, lavrei a 129 

presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre, 130 

nove de dezembro de 2015. 131 
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