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ATA Nº 03/2017 de 10/05/2017. Aos dez(10) dias do mês de maio de dois mil e dezessete
(2017), às dez horas,(10h), 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 122, de 08 de junho de 2016, a saber: Luiz Gustavo de Moura Barbosa e
Sandro Martins, representando o segmento Docente; Regis Nogara dos Reis e Roberta Rigo de
Aguiar, representando o segmento Técnico-Administrativo; Rosário M. Pedrozo Fonseca e
Ricardo Tavares, representando o segmento discente. Abertos os trabalhos, foram assinados os
termo de posse e exercício dos conselheiros: Sandro Martins, suplente do segmento Docente e
Ricardo Tavares, suplente do segmento Discente. O primeiro item da pauta foi a apreciação a
ata nº 02/2017, referente a reunião ordinária(realizada no dia 12/04/2017), a mesma foi
APROVADA. Na sequência foi apreciado o processo referente a solicitação de Alteração de
Regime de Trabalho da Professora Luciana Schiffl Farina. O Diretor relatou que a professora
tem formação em língua portuguesa, mas a área para qual prestou concurso e foi nomeada é
língua Inglesa. Luciane apresentou um plano de trabalho com a proposta de inserção da língua
inglesa em várias cursos da instituição. Eduardo explanou sobre a importância do incremento
do inglês para os alunos e servidores. Luiz Gustavo observou que, alterando a carga horária da
professora Luciane implica na distribuição da carga horária dos demais docentes também, que
é uma questão que deve ser observada. O Presidente do Conselho se manifestou que é
pertinente a colocação do conselheiro Luiz Gustavo, e destacou que além de uma distribuição
homogênea de carga horaria entre os docentes deve haver também, maior participação destes
nas atividades de pesquisa e extensão, que hoje não acontece e não há um regramento a nível
institucional para esta questão. A conselheira Rosário questionou se a carga horária dos
docentes é publicada em algum local. O Presidente esclareceu que, o plano de trabalho é
entregue à direção de ensino, mas não há publicação do mesmo. O conselho decidiu por
solicitar à direção de ensino a publicação dos planos de trabalho dos docentes no site
institucional. Retomando o assunto em pauta, Luiz Gustavo se manifestou dizendo que, se a
carga horária for alterada somente para ministrar disciplinas de inglês, no momento não há
demanda no Campus, mas havendo a disponibilidade e comprometimento da professora em
ministrar outras disciplinas, além da sua área específica de concurso é pertinente a alteração da
carga horária. Colocado em regime de votação a solicitação de alteração de regime de trabalho
da professora Luciane foi aprovada por unanimidade, condicionada ao comprometimento da
mesma em ministral disciplinas além da sua área de concurso – inglês. O próximo item de
pauta foi o processo de liberação de carga horária, da servidora Marjana Piana. O Presidente
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do conselho explanou sobre a implantação do SIASS no Campus e esclareceu a servidora
Marjana foi nomeada para o cargo de médico e está atuando na realização das perícias dos
servidores do campus e também de alguns órgãos da região com os quais foi firmada pareceria
na implantação do SIASS, em relação ao processo destacou que a mesma assumiu o concurso
e está com seu mestrado em andamento em Porto Alegre, solicitando assim, liberação para a
conclusão do curso. Colocado em regime de votação a solicitação de liberação de carga
horária da servidora Marjana Piana foi APROVADA. Dando prosseguimento a pauta, foi
apreciado o processo referente ao edital 06/2017- afastamentos para qualificação dos
servidores técnicos administrativos. Luiz Gustavo questionou sobre os critérios de
classificação que consta no edital, argumentando que são poucos/superficiais para definir a
classificação, sugeriu rever estes e incluir outros, por exemplo participação em comissões.
Após análise foi HOMOLOGADA a classificação final para afastamentos dos servidores
técnicos administrativos, sugerindo a Comissão Interna de Supervisão (CIS) encaminhar uma
solicitação de revisão dos critérios de classificação, para os próximos editais. O próximo item
de pauta foi a apreciação do parecer nº 023/2017 da Pró-reitoria de Ensino, referente aos
processos alteração das matrizes curriculares dos cursos de Tecnologia em Design de Moda e
Tecnologia em Marketing, onde foi solicitado parecer do conselho para posterior arquivamento
do processo. Após análise, o Conselho de Campus se manifestou CIENTE e FAVORÁVEL ao
arquivamento do processo. Na sequência foi apreciada a proposta de alteração do apêndice III
da IN nº 006/2012, que trata dos critérios de Aproveitamento de Carga Horária
Complementares (ACCs) do Curso de Design de Moda. As alterações foram APROVADAS
pelo Conselho de Campus por unanimidade. Em Assuntos e Informes Gerais, o Presidente do
Conselho explanou sobre o andamento da divulgação do processo seletivo e o encerramento
das inscrições. Na sequência, comentou sobre a aprovação dos regimentos que estão em
processo de alterações, informou que está participando da comissão de revisão do regimento,
onde haverá um regimento padrão para todos os Campi e as particularidades ficarão regradas
internamente nos Campi, informou também que foi formada uma comissão para revisar o
estatuto do Instituto Federal. Relatou sobre as visitas que estão sendo realizadas junto as
prefeituras da região com objetivo de buscar parcerias nas áreas de pesquisa e extensão. Em
relação a situação orçamentária informou que, cada vez mais vem ocorrendo uma redução dos
recursos repassados ao Campus, destacou que a reitoria precisa rever a questão referente a
implantação dos campus novos, uma vez que os Campus mais consolidados acabam
subsidiando os novos, citou como exemplo a questão do programa de assistência estudantil,
onde houve uma redução dos valores do Campus para repassar a outros que ainda não têm
alunos. O conselheiro Regis levantou a questão referente a redução da porcentagem destinada
ao auxílio moradia para os alunos, mencionou que havia sido informado pela reitoria que o
valor destinado a esse benefício seria em torno de oito por cento do orçamento, porém recebeu
a notícia que foi aprovado pelo colégio de dirigentes a redução deste percentual para apenas
cinco por cento do orçamento, resultando em um valor em torno de cento e sessenta e seus
reais. Solicitou ao Presidente do Conselho verificar a questão junto ao Colégio de Dirigentes.
Regis solicitou aos demais membros do conselho a divulgação, junto a seus pares, do edital
referente ao processo eleitoral da Comissão de Assistência Estudantil, que será publicado nos
próximos dias, destacou a importância da participação de representantes de cada segmento. O
conselheiro Luiz Gustavo, ressaltou a baixa participação/envolvimento de grande parte dos
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servidores nas comissões. O Presidente do Conselho salientou que isso está atrelado também a
ausência da possibilidade de cobrança. Dando continuidade nos informes, o Conselheiro Regis
relatou a insatisfação do setor de assistência estudantil com relação a mudança de espaço, para
o primeiro andar do bloco I, antiga sala da infraestrutura. Eduardo se manifestou falando que,
entende a insatisfação do setor e concorda que não é o melhor espaço, mas relatou os
problemas que a instituição vem enfrentando em relação a questão de espaços, destacando que
a infraestrutura que dispomos já não é mais suficiente para atender nossa demanda. Luiz
Gustavo relatou que na função de Agente de Desenvolvimento do Campus e juntamente com o
professor Wagner, estão trabalhando para estabelecer parcerias com empresas e obter recursos,
insumos para a instituição, assim, solicitou que seja divulgado entre os docentes a importância
das parcerias externas e solicitou que entrem em contato com eles para ampliarem estas. O
Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e finalizou os trabalhos. Eu, Denise
Beatris Tonin, Chefe de Gabinete, lavrei a presente, contendo este termo noventa e duas
linhas(92) linhas......……………………………………………………………………………..

