Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
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ATA Nº 07/2018 de 08/08/2018. Aos oito(08) dias do mês de agosto de dois mil e dezoito
(2018), às dez horas e trinta minutos(10:30), na sala da direção geral do Campus Erechim do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, sob a presidência
do Diretor-Geral, Eduardo Angonesi Predebon, reuniram-se os membros do Conselho de
Campus nomeados pela Portaria nº 114, de 08 de junho de 2018, a saber: João Rogério
Machado Pereira e Antônio Cesar dos Santos Esperança, representando o segmento docente;
Flávia Garcez e Monalise Marcante Meregalli, representando o segmento técnicoadministrativo; Ricardo Tavares, representando o segmento discente. Abertos os trabalhos, o
primeiro item da pauta foi a aprovação da ata referente a reunião ordinária realizada no dia
11/07/2018, a mesma foi aprovada pelos conselheiros. Na sequência foi apreciada a solicitação
de normativa para atendimento de solicitações de documentos diversos dos setores de Ensino,
Pesquisa e Extensão. O presidente do Conselho destacou que estes setores estão solicitando
uma normativa que estabeleça um prazo de até quinze dias para emitir documentos como
declarações, atestados e similares. Após análise da solicitação, o Conselho de Campus
concordou com o prazo de até quinze dias para a emissão dos documentos e solicitou aos
setores interessados a elaboração de uma minuta referente a normativa, para análise e
aprovação do Conselho, sugerindo que conste nesta um artigo prevendo excepcionalidades
para casos de urgência, onde o requente realiza a solicitação por meio de formulário
específico(anexo diferenciado), mediante justificativa. O próximo item de pauta foi a
devolutiva da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), referente a solicitação de
remoção da servidora Naiara Greice Soares. Na reunião anterior, este Conselho solicitou a
servidora Naiara entregar a CPPD um plano de trabalho a ser desenvolvido no Campus
Erechim e solicitou também um parecer desta comissão sobre a remoção da servidora do
Campus Canoas para o Campus Erechim. A Comissão Permanente de Pessoal Docente
(CPPD) manifestou parecer não favorável ao pedido de remoção da servidora Naiara,
justificando que são vedadas alterações na vida funcional dos servidores públicos durante o
período eleitoral. Levando em consideração o parecer da CPPD, o Conselho destacou que não
é atribuição do mesmo analisar e se manifestar quanto a remoção de servidores, visto que
existe a instrução normativa 007/2015 que estabelece as diretrizes para o processo de
remoções dos servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Sul – IFRS, assim recomenda a servidora seguir os fluxos desta instrução
normativa. Na sequência foi apreciada a solicitação de alteração de horário de funcionamento
do setor de extensão do Campus. João Rogério se manifestou relatando que estão ocorrendo
problemas em relação ao atendimento dos alunos do turno da noite, porque o setor de extensão
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é responsável pelos estágios e muitos dos alunos trabalham durante o dia, se dirigindo à
instituição somente a noite no horário de aula. Flávia solicitou verificar junto aos outros cursos
se existe demanda para ampliar o horário do setor de extensão para o turno da noite também,
visto ao reduzido número de servidores. A conselheira Monalise relatou que a área de
alimentos também observou o problema de falta de atendimento no turno da noite. Eduardo
sugeriu verificar quais os meses de maior demanda referente aos estágios e criar algum
mecanismo para atender os alunos nesse período. Quanto a solicitação de alteração do horário
de funcionamento do setor de extensão, o Conselho de Campus solicita a coordenação do setor
que realize estudo de viabilidade e elabore uma proposta para ampliar o horário de
funcionamento do setor, com o objetivo de atender os alunos dos cursos noturno e
posteriormente encaminhe a proposta para apreciação deste Conselho. Na sequência foi
analisada a alteração do manual para validação das Atividades Curriculares
Complementares(ACCs) nos Cursos Superiores do IFRS - Campus Erechim. João Rogério
observou que não há equidade entre os cursos quanto as atividades e as horas complementares,
existe carga horária distinta para as mesmas atividades desenvolvidas. Eduardo esclareceu que
cada curso tem uma previsão referente as ACCs no projeto pedagógico de curso(PPC), relatou
que essa questão já foi observada pelo conselho de Campus anterior e sugerido aos cursos a
padronização, porém determinados cursos justificaram que em função das particularidades de
cada área seriam mantidos pesos diferentes. João questionou se esta questão pode ser alterada
a qualquer momento. Eduardo informou que a alteração da carga horária das atividades
complementares implica na alteração do PPC do curso. Após as discussões sobre o assunto, o
Conselho de Campus aprovou as alterações do manual para validação das Atividades
Curriculares Complementares dos cursos superiores e sugeriu ao setor de ensino que avalie a
questão e proponha que as ACCs tenham uma pontuação padrão nas atividades similares para
todos os cursos. Na sequência foi apreciado o Manual do Trabalho de Conclusão de Curso do
Técnico em Informática. Monalise questionou sobre a formatação dos documentos. Eduardo
relatou que foi sugerido a Pró-Reitoria de pesquisa a criação de um manual para a elaboração
de trabalho técnico-científico. Sobre esta questão, o Conselho sugeriu encaminhar um
memorando a Pró-Reitoria de pesquisa reforçando a solicitação de elaboração de um manual
de orientação para trabalho técnico-científico a nível institucional. Dados os encaminhamentos
metodológicos, o conselho aprovou o manual de Trabalho de Conclusão de Curso do Técnico
em Informática. Em informes e assuntos gerais, Eduardo relatou sobre a visita do Pró-Reitor
de pesquisa, Eduardo Girotto ao Campus Erechim. Informou que nesta semana será realizada
uma reunião com os organizadores da Startup Wekeend edição 2018, onde o Campus Erechim
apoiará novamente o evento. Informou que está agendada para o mês de setembro uma visita
do magnífico Reitor do Instituto Federal e assim que definida a programação será
encaminhado o convite aos servidores. Na sequência Eduardo falou sobre a demanda da
criação de um organograma para o Campus Erechim, destacando que a criação deste tem dois
aspectos: um deles é a indicação/posição geográfica dos servidores e a outra é em relação a
subordinação e responsabilidades, destacando que esta última não cabe ao Campus fazer, mas
sim à reitoria. Citou como ex a definição das funções de coordenadores de curso, destacando
que existe um comitê na reitoria que está a mais de dois anos trabalhando na elaboração de
uma instrução normativa que regre as atividades de coordenador de curso e até o momento não
conseguiram concluir. Sugeriu que num primeiro momento seja elaborado o organograma com
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a posição dos servidores e com as subordinações que temos hoje, destacando que não serão as
mesmas dos outros Campi, porque falta o regramento destas a nível institucional. Após as
discussões o Conselho solicitou ao setor competente elaborar um organograma do Campus
com as posições de subordinação e encaminhar para publicação no site. Ainda sobre este
assunto, o Conselho deliberou por encaminhar uma solicitação ao magnífico reitor para que
sejam padronizadas as atribuições dos cargos e funções para todos os Campi do Instituto
Federal. Na sequência informou sobre a publicação das atas do conselho no site do Campus,
relatando que estas são publicadas regularmente após a aprovação do Conselho, porém houve
atrasos devido as alterações do site institucional, o padrão do site mudou e o novo padrão não
carrega as informações do site antigo, estas precisaram ser carregadas manualmente. Relatou
também que muitas informações da reitoria não são encontradas no site novo, apenas no site
antigo. Na sequência relatou sobre a vacância do professor da área de segurança do trabalho.
Informou que o Campus foi comunicado sobre a vacância do professor Décio, para
acompanhamento de cônjuge, no mês julho e não em abril conforme vem sendo comentado
por algumas áreas. A primeira solução foi verificar quais professores do Campus poderiam
assumir temporariamente as disciplinas de segurança do trabalho, pois está sendo dado
andamento a reposição da vaga. Relatou que foi informado pela reitoria do IFRS que há um
servidor judicializando sua nomeação para a área de segurança do trabalho e caso não venha a
ocorrer esta nomeação judicial o diretor de gestão de pessoas da reitoria se comprometeu em
repor a vaga para ao Campus Erechim, porém será necessário aguardar o término do período
eleitoral para a abertura do processo seletivo para professor substituto. Na sequência abordou
sobre a publicação dos editais dos concursos públicos(vigentes e encerrados) no site geral do
IFRS, relatando que o Conselho de Campus anterior havia realizado esta solicitação e foi
encaminhado o memorando 001/2018, em quinze de março deste ano, para o diretor de gestão
de pessoas, solicitando as providências. Eduardo destacou que a reitoria está enfrentando o
mesmo problema relatado anteriormente, sobe a dificuldade para a migração das informações
do site antigo para o novo, mas será encaminhado novo memorando, reforçando a solicitação
de atualização das informações sobre os concursos públicos do Instituto Federal. Finalizados
os trabalhos, nada mais havendo a constar, eu, Denise Beatris Tonin, chefe de gabinete, lavrei
a presente ata, contendo este termo cento e oito (108)linhas…………………………………

