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Conselho de Campus

ATA ORDINÁRIA Nº 04/2020

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte, na sala virtual: “Webconferência via RNP”,

com início às dez horas, foi realizada a 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Campus do Institu-

to Federal do Rio Grande do Sul – Campus Caxias do Sul, convocada pelo Presidente, Jeferson

Luiz Fachinetto, com pauta conforme ordem de serviço nº 029 de 25 de maio de 2020. Presen-

tes: Presidente do Conselho de Campus: Jeferson Luiz Fachinetto; Representantes do seguimen-

to docente: Rachel Oliveira Nasser e Lionara Fusari; Representante do segmento técnico-admi-

nistrativo: Pedro Paulo Pereira; Representantes do segmento discente: Rafael Eduardo da Silva.

Ausente:  Representante do segmento técnico-administrativo: Taiane Lucas Pontel; Represen-

tante do segmento discente: Silvana Goulart; Representantes do segmento da comunidade ex-

terna: Lucas Guarnieri e Luis Augusto da Rosa Cabral. Expediente: O presidente Jeferson faz a

leitura das pautas. Pautas: 1. Aprovação das atas anteriores: As duas atas foram aprovadas por

unanimidade, a segunda ata, da reunião do dia 02 de junho, a Conselheira Rachel solicitou a se-

guinte inclusão: “que no caso de remanejameto orçamentário referente a esse planejamento

fosse submetido a apreciação desse conselho”. Em seguida, o Presidente Jeferson complemen-

tou algumas informações sobre os recursos para capacitação dos servidores, que ficaram pen-

dentes na primeira reunião extraordinária de 2020. Informa que os recursos mencionados faz

parte de uma ação específica nº 4572, que essa ação só pode ser destinada à capacitação de

servidores. Na proposta inicial, o recurso para esta ação era de R$ 210.000,00. E com a redução

o valor atual é de R$ 96.824,00. A Conselheira Rachel pergunta se foi constatado o motivo da

redução de mais de 50% do valor inicialmente proposto? O Presidente Jeferson explica que o

orçamento para a ação nº 4572 aprovado pelo Conselho em 2019 é apenas uma previsão feita

pela gestão anterior, e que o valor real disponibilizado está atrelado aos critérios criados pela

Reitoria de acordo com o status de cada Campus. A Conselheira Rachel aponta que essa redu-

ção compromete a capacitação dos servidores frente aos novos desafios que terão de enfrentar

no retorno às atividades. E que acha estranho uma redução tão grande, mesmo que haja a pos-

sibilidade de remanejamento de recursos, conforme registro em ata. Comenta que nos últimos
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anos, não houve muito investimento em recursos humanos, que em alguns casos os servidores

têm que arcar com os custeios de sua formação. 2. Informes do período de suspensão de ativi-

dades pelo IFRS devido aos efeitos da Covid-19: o Presidente Jeferson afirma que o Campus

Caxias está alinhado com as decisões da Reitoria IFRS, assim como os demais Campi. formando

uma força de unidade para enfrentar a Covid-19 de maneira mais coordenada. Que todos os

Campi não estão tomando grandes decisões, pois praticamente tudo estava sendo decidido de

forma Colegiada via  reuniões  do Colégio  de Dirigentes  ou  CONSUP.  Fala  ainda de algumas

ações, tomadas a partir do dia 06 de maio, relacionadas ao ofício nº 224 da DGP sobre a trami -

tação dos processos digitais; no dia 13 de maio, houve um comunicado que não seria mais

pago, durante o trabalho remoto, os adicionais de insalubridades e periculosidades recebidos

por alguns docentes e técnicos. Essa decisão foi uma iniciativa do Ministério do Trabalho, toda-

via, no âmbito do IFRS os adicionais continuaram sendo pagos, sendo suspensos quando perce-

bido que isso estava gerando uma série de ações judiciais em outras instituições. Os servidores

que recebiam os adicionais foram comunicados da suspensão dos pagamentos. Porém, alguns

que estão vindo ao Campus realizar suas atividades estão recebendo; no dia 14 de maio, a Rei-

toria emitiu o Ofício nº 071, que estabelece algumas restrições de acesso aos Campi. No Cam-

pus de Caxias isso não gerou nenhum problema, pois quando um servidor precisa vir ao Cam-

pus, apenas comunica a sua chefia; no dia 15 de maio, foi comunicado via Ofício nº 267 da DGP,

que trata da remarcação e interrupção de férias dos servidores, dos processos digitais, das assi-

naturas digitais. Em relação às férias foi estabelecido um regramento mínimo, no caso dos do-

centes as férias seria no período de dezembro a janeiro; no dia 22 de maio, houve uma reunião

do CONSUP. Nessa reunião foi deliberada a ampliação do período de afastamento/ atividades

não presenciais até o dia 03 de julho. Ainda na reunião do CONSUP, foi debatido sobre as ques-

tões do ensino EaD, no período de afastamento, sendo deliberado que não seria utilizado ne-

nhum recurso EaD para desenvolver as atividades letivas. Na referida reunião foi debatido so-

bre o período de afastamento, se este seria de 30 dias ou por tempo indeterminado. A Conse-

lheira Rachel pergunta ao Presidente sobre a situação dos servidores do Campus Caxias acerca

das solicitações de progressões. O Presidente afirma que todas as solicitações que estavam
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acumuladas foram atendidas. Assim que a DGP comunicou sobre a implantação dos recursos

digitais que facilitou o fluxo dos processos, a CGP fez o encaminhamento de todos os processos

que estavam pendentes. A Conselheira Rachel levanta a questão dos adicionais de periculosida-

des e insalubridades, que tem processos sendo desenvolvidos por técnicos, docentes e discen-

tes no Campus. Se nesses casos é permitido o pagamento do adicional de insalubridade? O Pre-

sidente Jeferson responde que os servidores que têm direito de receber o adicional, que estão

vindo ao Campus realizar as atividades estão recebendo, desde que tenha sido solicitado. O

Conselheiro Pedro informa que a insalubridade para ser concedida precisa que o servidor solici-

te. Depois da solicitação é feita a perícia no local de trabalho para atestar a insalubridade. Que

até o momento, um docente fez a solicitação; e para os técnicos vai ser proporcional nesse pe-

ríodo, conforme os dias que vier ao  Campus. A Conselheira Lionara pergunta como será na

prática a marcação/remarcação das férias e a recuperação das atividades? O Presidente comen-

ta que esse processo de marcação das férias não está bem definido por causa da indefinição do

período de afastamento. E finalizando a pauta, o Presidente Jeferson comenta que não existe

uma previsão oficial para o retorno das atividades presenciais. Que existe um alinhamento do

IFRS com o Governo do Estado, que inclusive os protocolos criados pelo Estado estão sendo

considerados nas tomadas de decisões colegiadas do IFRS. Porém, este alinhamento não signifi-

ca que as atividades do IFRS retornarão no mesmo momento que retornarem as atividades do

Estado. Existem dois Grupos de Trabalhos: 1 GT de Recuperação do Calendário e 2 GT de Retor-

no Seguro que está relacionado com a logística e os protocolos a serem seguidos no retorno

das atividades. 3. Alinhamento das ações institucionais do IFRS com ações locais do Campus

Caxias do Sul para o período de prorrogação da suspensão das atividades até 03 de julho:  o

Presidente fala de algumas ações específicas realizadas no  Campus Caxias, como doações de

sucos (para as famílias que necessitam) e EPI (Equipamento de Proteção Individual), para par-

ceiros que produz máscara para os hospitais. Que os recursos excedentes da merenda serão re-

passados à Reitoria (que está organizando o processo de aquisição de cestas básicas) que envia-

rá as cestas básicas ao Campus Caxias para que sejam feitas as doações pelo Comitê de Solidari-

edade do Campus. Também está acontecendo algumas ações estruturais voltadas a manuten-
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ção. O Conselheiro Pedro fala que os ares-condicionados foram instalados. Falta fazer a parte

elétrica de alguns. O Presidente informa que na semana passada as obras do novo bloco foram

retomadas, que as obras do PPCI serão retomadas nessa semana. A Conselheira Lionara per-

gunta se os servidores estão sendo informados por e-mail sobre essas ações que estão aconte-

cendo? O Presidente Jeferson responde que essas ações geralmente são informadas/ publica-

das no site, porém nas últimas semanas o site está passando por manutenção, inviabilizando

assim as publicações. O Conselheiro Pedro informa que o Campus recebeu 200 litros de álcool

gel 70 do GT Retorno Seguro da reitoria. A Conselheira Lionara fala que informar os servidores

via e-mail sobre as ações é bem importante. O Conselheiro Rafael informa que os discentes não

estão recebendo nenhuma informação. O professor Jefferson Haag sugere pelo chat que um re-

lato semanal seria interessante, tal qual o Campus Bento faz pelo facebook. A Conselheira Ra-

chel faz um questionamento sobre o GT Retorno Seguro vinculado à Reitoria, se há participação

dos Campi no referido GT? Se há no Campus Caxias um GT Similar? Comenta que falta bastante

informação sobre as ações desenvolvidas. Que diante da impossibilidade de informar via site,

que as informações sejam repassadas aos servidores via e-mail, redes sociais, reuniões. O Con-

selheiro Rafael fala que tinha uma liberação da TI para poder enviar e-mails para todos os dis-

centes, tentei enviar algumas informações sobre a última reunião extraordinária do CONSUP e

eles não receberam. O Presidente Jeferson concorda que é realmente importante informar a

comunidade sobre as ações. E que os Grupos de Trabalhos foram orientados a elaborar alguns

protocolos, para que a partir desses protocolos os grupos de trabalhos locais possam desenvol-

ver suas ações. Que a partir desse mês, o Comitê Local de Acompanhamento e Prevenção à CO-

VID-19 planejará algumas ações para o retorno das atividades e criará GT’s que irão discutir e

apresentar seus relatos ao Comitê Local. A Conselheira Rachel dar sugestões de comunicação

que estão sendo colocadas no chat. Comenta que é preciso levar para esses espaços anseios e

particularidades da nossa comunidade para os espaços de debates, tais com: fóruns, o Colégio

de Dirigentes, CONSUP. O Presidente Jeferson fala que as decisões estão sendo ampliadas com

a disponibilização de novas ferramentas que estão facilitando as reuniões remotas. E que a

ideia de criar os grupos de trabalhos é justamente para possibilitar a participação da comunida-
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de. 4. Assuntos gerais: A Conselheira Rachel fala de algumas questões que ficaram pendentes.

Pergunta se a ATA da última reunião de 2019 já foi resgatada? Pergunta também se foi feita a

conferência das presenças dos conselheiros? Solicita aos colegas conselheiros que confirmem

presença em cada reunião. Pede um relato do GT de Recuperação do Calendário. Sobre o res-

gate da ATA de 2019, o Secretário Luciano informa, via chat, que está sendo feito o resgate. O

Conselheiro Pedro fala que na verdade esse levantamento já poderia ter sido feito na gestão

anterior que no seguimento TAEs o pessoal não participa mais de 4 reuniões há muito tempo.

O Secretário Luciano informa que será elaborada uma planilha com indicação das presenças e

ausências dos conselheiros (as). Sobre o GT do Calendário, o Presidente Jeferson fala que foram

feitas algumas projeções, e que essas foram enviadas aos servidores pelo Ensino. Também foi

elaborado um relatório das atividades do GT que ainda não foi apresentado oficialmente. Sobre

a recomposição do CONCAMP, o Presidente Jeferson fala que o regimento não permite realiza-

ção de eleição para recompor o Conselho. O que está previsto é que no afastamento do titular,

o primeiro suplente assume a posição de titular. Somente é possível lançar edital para eleição

de um dos seguimentos, quando esse perde sua representatividade no Conselho. A Conselheira

Rachel aponta que o seguimento da Comunidade Externa já está sem representação e defende

que deve haver eleição para o seguimento da Comunidade Externa, para esta não seja penaliza-

da por não ter representatividade no Conselho. O Presidente Jeferson informa que estão pro-

gramadas as eleições para todos os seguimentos da Comunidade Interna, iniciando a prepara-

ção em agosto, sendo que a eleição ocorre em setembro. Já para a Comunidade Externa a elei-

ção ocorre em outubro. O Conselheiro Rafael propõe a retirada dos nomes dos Conselheiros

que não estão participando do Conselho, que sejam retirados da portaria, isto é, que seja emiti-

da uma nova portaria, assim como alterar o regimento. O Presidente do Conselho coloca em

votação: fazer o levantamento para que os conselheiros que não estão participando percam o

mandato. Os Conselheiros aprovaram por unanimidade a proposta de fazer o referido levanta-

mento. A Conselheira Lionara questiona como aconteceria a eleição dos novos conselheiros di-

ante da situação de isolamento? O Presidente Jeferson responde que esse processo deve ser

pensado, pois não está previsto eleição à distância. O Conselheiro Rafael fala do documento en-
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viado pela secretária do CONSUP que se refere ao estágio obrigatório, que o tema do estágio

deve ser votado pelo Conselho do Campus. O Presidente Jeferson fala que esse tema foi trata-

do na última reunião, que está sendo feita uma consulta aos conselheiros do CONSUP para de-

finir se o IFRS permite ou não a realização do Estágio Obrigatório, com o resultado dessa con -

sulta será feita uma resolução pelo CONSUP. Informa ainda que não está permitido converter

estágio obrigatório em não obrigatório. A Conselheira Rachel fala que os alunos devem decidir,

devendo se fazer um levantamento por meios eletrônicos. A Conselheira Lionara apresenta a

pergunta feita pelo professor Jefferson Haag: como fica a visita/acompanhamento dos orienta-

dores? O Presidente Jeferson fala que não existe nenhuma orientação para este caso. Somente

depois que for aprovada a resolução é que irá se elaborar alguma proposta sobre os docentes

orientadores. Com o término das pautas, o Presidente Jeferson finaliza a reunião agradecendo

a participação de todos e todas. Nada mais havendo a constar eu, Luciano Batista da Conceição,

lavrei a presente ata, que após aprovada será assinada por mim e pelos conselheiros presentes.

O registro de áudio desta reunião está arquivado no Gabinete da Direção-Geral para consulta.

Jeferson Luiz Fachinetto – Presidente ________________________________

Luciano Batista da Conceição – Secretário_____________________________

Representantes docentes:

Rachel Oliveira Nasser ____________________________________________

Lionara Fusari          _______________________________________________

Representante técnico-administrativo:

Pedro Paulo Pereira ______________________________________________

Representantes discentes:

Rafael Eduardo da Silva ____________________________________________
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