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ATA Nº 06/2017 de 09/08/2017. Aos nove(09) dias do mês de agosto de dois mil e
dezessete (2017), às dez horas e trinta minutos(10:30), na sala de reuniões do
Campus Erechim do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Sul, sob a presidência do Diretor-Geral Em Exercício, Sidnei Dal'Agnol,
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 Lidiane
Zambenedetti, 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.
Representando a comunidade externa, Valdecir Ril. Estavam presentes também
como convidados: Alexandro Adário, Coordenador de Desenvolvimento Institucional;
Ivan José Suszek, Diretor de Administração e Planejamento e o Professor Leonardo
Souza da Rosa. Abertos os trabalhos, foi posta para apreciação a ata nº 05/2017,
referente a reunião ordinária(realizada no dia 12/07/2017), a mesma foi APROVADA.
Na sequência foi apreciado o processo referente a liberação de carga horária da
servidora Márcia Maria Racoski. O processo foi APROVADO pelo Conselho. O
próximo item de pauta foi a apreciação do processo referente ao acordo de parceria
entre IFRS, FAURGS e JBS - Projeto Sistemas de Estabilização em Produtos
Lácteos. O Presidente do Conselho concedeu a palavra ao professor Leonardo,
coordenador do projeto. Leonado relatou que um processo referente a esta parceria
já havia sido analisado pelo Conselho em momento anterior, mas em função de
questões de transparência, os representantes da empresa JBS solicitaram algumas
alterações. No primeiro processo o valor referente a taxa de bancada seria
administrado pela Fundação e os recurso das bolsas para os alunos não, estas
seriam pagas através de uma modalidade chamada voluntariado, com as alterações
solicitadas, toda a vinculação de recurso, tanto o valor das taxas de bancada como
das bolsas para os alunos, deverão passar pela Fundação de Apoio da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul(FAURGS), destacou que em função desta alteração, a
Pró-Reitoria de pesquisa sugeriu encerrar o processo anterior e iniciar um novo
processo. Leonardo frisou que o processo na sua íntegra técnica não sofreu
alteração, a única alteração é que o recurso dos bolsistas também deverá passar
pela Fundação. Após os esclarecimentos, o Conselho aprovou a execução do Projeto
Sistemas de Estabilização em Produtos Lácteos. No próximo item de pauta foi
apreciado o processo referente a realização de pesquisa de preço para compras e
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licitações. O Conselho se absteve de analisar este processo em virtude de existir um
parecer da procuradoria jurídica do Instituto Federal em relação ao funcionamento de
pesquisa de preço para compras e licitações. Na sequência, foi apreciado o plano de
ação 2018, o Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Coordenador de
Desenvolvimento Institucional, professor Alexandro Adário, para os esclarecimentos.
Alexandro relatou que ainda não há definição de valores exatos em relação ao
orçamento para o próximo ano, assim, o plano de ação foi elaborado com base no
plano de ação deste ano. O mesmo, relatou que foram disponibilizados vários canais
para a participação de servidores e discentes na elaboração do plano de ação. O
Presidente do Conselho complementou a fala, relatando que foi designada também
uma comissão para elaboração deste plano de ação. O Diretor de Administração
frisou que ainda não foram definidos os valores da matriz orçamentária, destacou
que em função da crise financeira os valores que constam no plano de ação são
basicamente para manter o funcionamento da instituição, que não há valores para
investimento. O mesmo, informou que a cobertura entre os blocos do Campus é uma
das prioridades previstas neste plano de ação e havendo acréscimo no valor do
orçamento serão priorizadas também as bolsas de ensino, pesquisa e extensão. O
conselheiro Luiz Gustavo questionou sobre as verbas para capacitação. Ivan relatou
que no plano anual de capacitação do Instituto Federal, consta que cinco por cento
do valor do orçamento deve ser destinado a capacitações, esclarecendo que a
capacitação se divide em dois processos: capacitação para manutenção das
atividades funcionais e a qualificação, onde estão inseridas as bolsas de estudos
ofertadas aos servidores. Relatou que diante da situação financeira não é possível
destinar o percentual de cinco por cento do orçamento para estas ações, então, foi
proposto o percentual de dois e meio por cento do valor do orçamento para
capacitações e qualificações, porém, em função da redução de recursos financeiros,
não está previsto no plano de ação a oferta de bolsas de estudos aos servidores.
Alexandro relatou que nas sugestões encaminhada, não há solicitações específicas
para ações de qualificação, foram mencionadas ações de capacitações. O Diretor de
Administração destacou que havendo alteração nos valores do orçamento para
menor, a proposta é não realizar a cobertura entre os blocos do Campus e reduzir
também contratos com terceirizados, caso a alteração do valor seja para maior, a
prioridade será adquirir materiais para os cursos, aumentar o valor de bolsas de
pesquisa, ensino e extensão e também investimentos em livos e móveis. Em relação
ao investimento, aquisições de livros, Luiz Gustavo mencionou a importância da
comunicação entre as áreas com disciplinas comum, para utilizarem bibliografias
afins e observar para não repetir compra de obras similares. Alexandro
complementou a fala, ressaltando a necessidade de buscar bibliografias de valor
mais em conta, em vez de, solicitar bibliografias importadas. A proposta de plano de
ação apresentada ao Conselho foi aprovada. Em Informes e Assuntos Gerais,
Alexandro informou que no dia quatorze de agosto o professor Daniel estará junto a
tribuna livre, na câmara de vereadores, representando o SINASEFE e os servidores
do Campus, solicitou repassar o convite aos demais membros dos segmentos para
participarem deste momento de sensibilização quanto as dificuldades financeiras que
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o Campus vem passando. Informou ainda, que no próximo dia quinze de agosto
acontecerá a reunião do Conselho Superior(CONSUP), com a votação dos
regimentos gerais dos Campis. Rosário também realizou um convite aos
conselheiros, para participarem no domingo, treze de agosto, na praça Jaime lago,
do Araiá da Diversidade, evento este que tem como objetivo aproximar a comunidade
em geral do Instituto Federal. Em relação ao questionamento sobre as reuniões de
equipe, realizado pelo conselheiro Regis, na reunião anterior, Alexando informou que
a reunião está prevista para o final do mês de agosto. Alexandro informou ainda que
aconteceu o lançamento do curso de extensão em marketing para as cooperativas de
agricultura familiar. Sidnei relatou que este é um curso em conjunto com a Emater,
onde dezenove cooperativas da região estão participando e diversos professores do
Campus estão colaborando para a oferta deste curso. Alexandro informou que no dia
vinte e nove de agosto inciará o curso de Extensão em Gestão Pública, uma parceria
com a Câmara de vereadores que já se encontra na terceira edição. O mesmo,
informou ainda que no dia dezessete de agosto acontecerá a formatura do curso de
extensão em planilhas eletrônicas avançadas, curso ofertado para o décimo terceiro
batalhão da brigada militar, pelo professor Ronaldo Tremarin. Em relação a
solicitação do professor Fábio Luis Knewitz , de inclusão na pauta desta reunião a
solicitação de acesso as bases de dados, normas da ABNT e da ASTM, Alexandro
relatou que em conversa com o Reitor Osvaldo, na última visita ao Campus, este
solicitou aguardar orientações da Reitoria, pois, a questão está sendo providenciada
em âmbito institucional. 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 cento e duas(102) linhas…………………………………

