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Aos 23 dias do mês de outubro de 2020, através da plataforma da RNP, pelo link                 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifrs-walvorada, realizou-se a terceira reunião extraordinária      
do Conselho de Campus, convocada e sob a presidência do Diretor-geral do Campus Alvorada,              
Fábio Azambuja Marçal. Estando presentes os conselheiros André Luis Demichei, Gisele Maciel            
Monteiro Rangel e Caroline de Castro Pires, do segmento docente; Adriana Silva Martins, Alaor              
Ribeiro de Souza e Liliane Costa Birnfeld, do segmento técnico administrativo e Pedro Feltrin              
Batista, do segmento discente, tendo o apoio das intérpretes de Libras Juliana e Angélica.              
Convocada com a seguinte Ordem do Dia: 1. Análise e aprovação do Plano de Ação - PA 2021 do                   
Campus Alvorada. A coordenadora do setor de desenvolvimento institucional - DI, Ana Paula             
Gemelli, foi convidada a participar da reunião para relatar o processo de construção do plano de                
ação. Após agradecer a presença de todos, o presidente iniciou a reunião esclarecendo que o plano                
de ação faz parte de um processo anual, que contém o planejamento de ações conectadas com o                 
orçamento a serem executadas no ano seguinte à elaboração do documento. Relatou que a              
Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODI estabelece o cronograma e a metodologia de             
construção do plano de ação a serem seguidos pelos campi. Salientou que existe uma queda               
acentuada no orçamento, há no mínimo dois anos, que implica em uma margem mínima de               
possibilidade de alterações de ações de um ano para outro, sem prejuízo daquelas que garantem o                
funcionamento do campus. Informou ainda que, como o orçamento dos Institutos Federais e das              
Universidades sofreram um corte de 19 (dezenove) por cento, após discussões no colégio de              
dirigentes, optou-se pelo corte não linear e pela adesão aos critérios da matriz CONIF como base                
para a distribuição do orçamento dentro do IFRS e a criação de um fundo orçamentário para a                 
garantia de funcionamento de todos os campi. Ana apresentou a minuta do plano de ação 2021                
explicando que foi elaborada pela comissão constituída para este fim e teve como referência a               
Instrução Normativa da PRODI nº 01/2020, o manual de elaboração do plano de ação 2021 e o                 
plano de desenvolvimento institucional do IFRS. Relatou que as ações realizadas para elaboração             
do PA incluíram participação da comunidade escolar, sendo disponibilizado formulário on-line para            
sugestões de ações, encontros e assembléias para discussões e ajustes e a consolidação das              
propostas em um documento finalizado pela comissão. O plano de ação foi elaborado com base no                
orçamento do ano de 2020 e ainda não há definição da Reitoria quanto ao orçamento para 2021.                 
Assim, a ação "Contratar e manter serviços de recepção e de telefonia" será utilizada para ajuste                
dos valores posteriormente, caso necessário. Se o campus Alvorada receber orçamento diferente            
dos R$1.119.312,80 (um milhão, cento e dezenove mil, trezentos e doze reais e oitenta centavos)               
previstos, a diferença do valor deverá ser lançada na referida ação para fins de registro. Todas                
ações extraorçamentárias, incluindo as que não possuem valor previsto, podem receber recursos no             
decorrer do ano conforme disponibilidade. O conselheiro André questionou a inexistência de            
previsão de recursos específicos para o ensino para aporte de investimento e custeio, diferente dos               
setores de pesquisa e de extensão onde há esta previsão. Ana explicou que para a elaboração do                 
PA respeitou-se as resoluções, as previsões legais, o histórico e a capacidade financeira do campus               
e que não foi apontada esta questão do ensino durante as discussões, mas há possibilidade de                
ajustes nas rubricas existentes, caso ocorra mudanças no orçamento do próximo ano que permita              
inclusão de valores para apoio ao ensino. Salientou que o setor de DI justificou o valor apresentado                 
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abaixo dos 5 (cinco) por cento do orçamento previstos legalmente para a capacitação, devido a               
insuficiência orçamentária. O conselheiro Alaor questionou o andamento da implantação de um            
sistema, através da Reitoria, de acompanhamento da execução do PA ao longo do ano de               
exercício. Ana informou que existe o SIGPP para lançamento das ações do PA, mas não há função                 
de acompanhamento e avaliação através do sistema. Explicou que os serviços terceirizados de             
portaria, limpeza e segurança são desmembrados, conforme rubricas existentes no SIGPP. A            
conselheira Gisele indagou se há previsão de manutenção do contrato dos serviços de intérpretes              
de libras e ampliação do contrato de limpeza. Fábio explicou que, sobre os serviços de limpeza, há                 
um estudo de ampliação de postos em todo o IFRS quando do retorno às atividades presenciais e                 
há previsão orçamentária para manutenção do contrato dos serviços de intérpretes, pois faz parte              
dos serviços essenciais do campus. O conselheiro Pedro indagou sobre a previsão de recursos              
para assistência estudantil e merenda escolar. Fábio relatou que o orçamento da assistência             
estudantil possui reserva própria, um orçamento paralelo ao PA e o recurso para a merenda escolar                
está previsto no PA com o mesmo valor de 2020. Colocado em regime de votação, aprovou-se o                 
Plano de Ação 2021 do campus Alvorada por unanimidade. O presidente informou ainda que o dia                
28 de outubro é o dia do servidor público e o campus Alvorada determinou ponto facultativo na                 
instituição. Encerrou-se a reunião, após agradecimentos do presidente à comissão de elaboração            
do PA, ao DAP, aos conselheiros e aos servidores que auxiliaram na realização da reunião. E, para                 
constar, eu Claudia Cristina Ludwig dos Santos, secretária do Conselho de Campus, lavrei a              
presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Alvorada, de 23                 
de outubro de 2020.  
 
Adriana Silva Martins _____________________________________________________________ 

Alaor Ribeiro dos Souza___________________________________________________________ 

Liliane Costa Birnfeld_____________________________________________________________ 

André Luis Demichei______________________________________________________________ 

Caroline de Castro Pires __________________________________________________________  

Gisele Maciel Monteiro Rangel _____________________________________________________ 

Pedro Feltrin Batista _____________________________________________________________ 

Fábio Azambuja Marçal ___________________________________________________________ 

Claudia Cristina Ludwig dos Santos __________________________________________________ 
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