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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim
ATA Nº 02/2016 de 06/04/2016. Aos seis (06) dias do mês de abril de dois mil e dezesseis
(2016), às quatorze horas,(14:00h), no gabinete 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 001, de 05 de maio de 2014, Docentes: Leonardo Souza da
Rosa e Angelita Freitas da Silva; Técnicos Administrativos: Jaqueline Iaroszeski e Daniela
Fátima Mariani Mores; Discente: Cassiano Tiago Krebs e como convidado, o Diretor de
Administração e Planejamento: Ivan José Suszek. Abertos os trabalhos, foi posta em votação a
Ata nº 01, referente à reunião deste Conselho, realizada em 03 de março de 2016, que foi
APROVADA. A seguir foram apresentados e analisados os demais itens da pauta, como segue:
Apreciação do processo de números 23363.000095.2016-13, refere-se à liberação de carga
horária para fins de capacitação, conforme IN 006/2015 da servidora Lidiane Zambenedetti.
Feitos os esclarecimentos e colocado em votação o processo foi APROVADO. Em seguida foi
apreciado o processo 23363.000067.2016 da servidora Karina de Almeida Rigo, também
refere-se à liberação de carga horária para fins de capacitação, que foi APROVADO pela
maioria. A conselheira Daniela levantou a dificuldade em analisar estes processos de liberação
de carga horária, mencionou que por não ter conhecimento sobre o andamento das atividades
dos setores e também pela falta de um instrumento com critérios objetivos de avaliação, seu
voto em relação a esses processos é embasado no parecer dos colegas do setor e da chefia
imediata. O conselheiro Leonardo também frisou a dificuldade de ter um posicionamento claro
em relação aos processos tanto de liberação de carga horária como de afastamentos, pela
dificuldade de avaliar o impacto destas liberações para os setores, bem como pela falta de
critérios objetivos para avaliação. O presidente do Conselho colocou sobre a importância dos
Técnico-administrativo trabalharem junto a CIS e os Docentes junto a CPPD para se construir
regramentos com critérios mais objetivos para os documentos de Afastamentos e liberação de
carga horária. O próximo ponto de pauta foi a devolutiva em relação à Consulta Eletrônica ao
CONCAMP, referente a homologação do resultado do edital nº 07/2016 de afastamento dos
servidores Técnico-administrativos. O resultado do referido edital foi APROVADO E
HOMOLOGADO pelo Conselho. A seguir o Diretor de Administração e Planejamento, Ivan
Suszek, explanou sobre a situação Econômico-Financeira Institucional, iniciou a sua fala
citando os cortes financeiros repassados pela reitoria: redução de dez por cento (10%) dos
contratos terceirizados e corte de contratos de estagiários. Relatou ainda que no final do mês
de março o Campus recebeu o repasse de setenta e oito por cento (78%) do orçamento de
custeio, sendo que deste valor foi recomendado dar preferência para o pagamento das contas
terceirizadas e contas fixas, frisou que com este percentual repassado o Campus não consegue
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pagar todas as contas fixas. Informou também que foi liberado quarenta por cento (40%) do
valor do orçamento de investimento. A seguir o presidente do conselho relatou sobre a visita
da equipe do Campus Erechim a Reitoria do IFRS que aconteceu no dia vinte e um de março
deste ano (21/03/16), onde foram visitadas todas as Pró-Reitorias. Ao retorno dessa visita a
Reitoria, realizou-se uma visita ao Campus Sertão, onde foram reafirmadas algumas parcerias
e convênios, houve por parte do novo Diretor do Campus Sertão a sinalização de realizar
alguns trabalhos em conjunto, como por exemplo a divulgação de processos seletivos bem
como atividades de divulgação permanente. Foi acordado também que para o próximo
semestre tenhamos uma disponibilização de docentes tanto do Campus Erechim que queiram
ministrar disciplinas, (uma parte da carga horária), no Campus Sertão, quanto docentes do
Campus Sertão que ministrem disciplinas aqui no campus Erechim, o que será bastante
produtivo para ambos os Campus uma vez que está suspensa a contratação de professores
temporários. O presidente deste conselho informou também sobre a previsão de uma Central
Regional de Compras, que funcionaria aqui no Campus Erechim com servidores do Campus
Sertão e Erechim trabalhando em conjunto nas demandas que se sobrepõem aos dois Campus,
mas a concretização desta ainda depende da liberação da Reitoria. O próximo ponto de pauta
foi o processo de consulta para escolha dos novos membros do CONCAMP, que encerra seu
mandato atual em maio. Ficou como sugestão de realização da eleição o dia dezessete de maio
de dois mil e dezesseis. A seguir passou-se aos informes e assuntos gerais. O presidente do
conselho colocou as sugestões trazidas pelo discente Cassiano que são: Criação de uma Rádio
Web. Sobre essa demanda foi exposto que já está sendo trabalhado para o desenvolvimento da
mesma, estão sendo analisados os projetos de outros Campus para uma futura implantação no
Campus Erechim. A outra sugestão foi a colocação de uma máquina de café nos corredores do
Campus. Segundo o Presidente do conselho no momento não seria possível o atendimento
desta demanda, uma vez que o Campus tem um contrato de concessão de espaço para a cantina
e conforme prevê o contrato não é permitido, pois o concessionário tem a preferência na
comercialização deste serviço. O encaminhamento para essa questão foi de verificar a
possibilidade de colocar mais uma máquina de café na cantina para agilizar o atendimento nos
intervalos. E a última sugestão trazida pelo discente Cassiano foi a instalação de um canal de
TV premier no Campus, que não seria possível de ser atendida pelo motivo da assinatura do
canal ser exclusivo, não podendo ser utilizado em apresentações públicas. Ainda em assuntos
gerais o Presidente do conselho informou sobre o funcionamento do estacionamento discente,
destacando que as vagas ofertadas no turno da noite são válidas somente para o primeiro
semestre deste ano e as do turno diurno são válidas para todo o ano, devido a maior
disponibilidade de vagas neste turno. Por fim, o Presidente do conselho explanou sobre o
projeto de lei 257/2016 que traria uma série de alterações para os servidores público. Nada
mais havendo, eu, Denise Beatris Tonin, Assistente em Administração, lavrei a presente, que
será por todos assinada, contendo este termo setenta e quatro (74)
linhas………………………………………………..

