Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Câmpus Erechim
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ATA Nº 04/2015 de 11/06/2015. Aos onze (11) dias do mês de junho de dois mil e quinze
(2015), às catorze horas, (14:00h), no gabinete da Direção Geral do Câmpus 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 Câmpus
nomeados pela Portaria nº 001, de 05 de maio de 2014, a saber: Docentes: Leonardo Souza da
Rosa, Técnicos-administrativos: Jaqueline Iaroszeski, Daniela Fátima Mariani Mores, Discentes:
Luiz Henrique Glockner e Cassiano Tiago Krebs e o representante da comunidade externa,
Volmar José Hlavac. Abertos os trabalhos, foi posta em votação a Ata nº 03/2015, da reunião
ordinária realizada em 30 de abril de 2015, que foi aprovada. A seguir, pelo Presidente foram
colocados em análise e votação os demais assuntos da pauta: Inicialmente o presidente falou
sobre o andamento do Processo Seletivo, informando que estão inscritos cerca de 300
candidatos e que, destes, cerca de 200 já efetuaram o pagamento da taxa de inscrição, número
suficiente para preencher as vagas ofertadas. A seguir, falou o presidente sobre a segunda etapa
do concurso público Docente, que será realizada no próximo final de semana, nos dias 14 e
15/06. Serão dez bancas analisando desempenho didático e documentos. A posse dos
classificados, deverá ocorrer no segundo semestre. Comentou o presidente sobre a possibilidade
de realização de novo concurso Docente e para Técnicos Administrativos no segundo semestre
deste ano e também do aproveitamento de candidato aprovado nas provas dos Câmpus de Rio
Grande ou Farroupilha, para preenchimento de vaga no curso de Engenharia Mecânica no
Câmpus. Na sequencia, foram consultados os Conselheiros sobre as solicitações de afastamento
das servidoras Marilia Balbinot Pavan e Natasha Finoketti Malicheski, para ação de
qualificação, conforme processos
23363.000190.2015-36 e 23363.000285.2015-23,
respectivamente. Os referidos processos foram enviados antecipadamente para os Conselheiros,
que confirmaram recebimento e conhecimento do conteúdo. Os pedidos foram aprovados por
cinco (5) votos a favor e uma (1) abstenção). A seguir, informou o presidente sobre o processo
de implantação da cantina, no Bloco III. Comentou o presidente sobre o processo licitatório e
apresentou aos Conselheiros a tabela de preços entregue pelo vencedor da concorrência. A
cantina deverá oferecer 19 opções entre doces, salgados e bebidas. A abertura da mesmal será no
início do segundo semestre letivo deste ano. Na sequencia informou o presidente sobre a
situação economico-financeira do Câmpus, salientando que haverá corte no orçamento, não
tendo informações sobre o percentual, que ainda está sendo definido pelo Governo Federal.
Informou o presidente sobre a realização e pauta de reuniões do Conselho Superior e do Colégio
de Dirigentes, na próxima semana. Aberta a pauta para Assuntos Gerais, pela Conselheira
Daniela Mores foi comunicada a solicitação da servidora Cristiane Câmara para que o Conselho
opine sobre a intenção do DEC – Diretório Estudantil Central em fazer doação de recuros
financeiros para o DTG. Questionaram os Conselheiros sobre o por quê da escolha deste,
quando existem outros projetos que poderiam receber estes recursos. Pelo presidente foi dito que
o DEC é uma instituição independente, sem vinculo administrativo com o Câmpus, lembrando
que a administração do Câmpus prestou auxílio no início, para eleição da direção e implantação
do DEC, mas que a partir de então as decisões devem ser tomadas por ele. Pelo Conselheiro
Luiz Henrique foi mencionado ter participado da elaboração do Estatuto e que no mesmo consta
que é atribuição da direção do Diretório Estudantil Central a prestação de contas. Comentou
o Conselheiro Volmar que sempre que exista movimentação financeira, há discussão, lembrando
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que é importante que sejam ouvidos todos os envolvidos. Consultou o presidente a
possibilidade de solicitação ao DEC, .para que faça prestação de. contas, o que. foi aprovado por
todos os presentes. Pelo Conselheiro Leonardo foi dito que sente falta de embasamentos
indicativos de produtividade com relação aos pedidos de redução da carga horária para
afastamento para qualificação de servidores. Segundo ele, fica difícil decidir quando faltam
informações. Pediu que seja elaborado documento claro e objetivo normatizando o tema para
que haja mais segurança na tomada de decisões. Concordou o Conselheiro Volmar afirmando
que, se fosse analisar o assunto sob o ponto de vista como empresário, não aprovaria, ante a
inexistencia de informações sobre beneficios para a instituição, uma vez que não há nos
processos apresentados, qualquer informação sobre atividades ou produtividade. Segundo ele, o
servidor poderá estar trabalhando menos e em horários de menor produtividade. Pediu mais
embasamento. Pela Conselheira Daniela foi dito que concorda que os pedidos foram embasados
na decisão da CIS e pelas chefias imediatas, mas que com o tempo deve haver regramento para a
tomada de decisões desta ordem. Pelo Conselheiro Volmar foi pergundado sobre o que ocorre se
o pedido de afastamentop não for aprovado, ao que respondeu o Presidente que nesses casos o
servidor é informado sobre a não aprovação, mas que o mesmo poderá increver-se novamente
ou solicitar intervenção judicial. Na sequencia o presidente comentou sobre a participação no
encontro de lideranças promovido pelo SEBRAE, informando que em todas as mesas de
discussão o Câmpus Erechim do IFRS foi lembrado pela importância que tem na participação
em projetos na comunidade. Como encaminhamentos, determinou o presidente a emissão de
Portarias em atendimento às solicitações de redução da carga horária das servidoras Marilia
Balbinot Pavan e Natasha Finoketti Malicheski e a expedição de ofício ao DEC, conforme
deliberado. Nada mais havendo, eu, Helio Pomorski – Assistente em Administração, lavrei a
pressente, que vai por todos assinada, contendo este termo, sessenta e oito
(68)
linhas.................................................................................................................................................

