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1

ATA Nº 06/2019 de 14/08/2019. Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e

2

dezenove, às dez horas e trinta minutos (10h30min), na sala da direção-geral do

3

Campus Erechim do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio

4

Grande do Sul, sob a presidência do Diretor-Geral, Eduardo Angonesi Predebon,

5

reuniram-se os membros do Conselho de Campus nomeados pela Portaria nº 148,

6

de 17 de junho de 2019, a saber: João Rogério Machado Pereira e Silvana Saionara

7

Gollo, representando o segmento docente; Silvia Lethicia Frandolozo e André

8

Luciano Ciotta representando o segmento técnico-administrativo; Ricardo Alexandre

9

Rebello Tavares, representando o segmento discente e Marisa Betiato,

10

representando a Sociedade Civil. Fez-se presente, devido a um dos itens de pauta, o

11

Coordenador de Desenvolvimento Institucional Professor Alexandro Magno dos

12

Santos Adário a convite do Presidente deste conselho. O primeiro item de pauta

13

tratou da aprovação da Ata nº 05/2019. Os conselheiros aprovaram este item em

14

unanimidade. O segundo item de pauta tratou da Aprovação do Plano de Ação para

15

o ano de 2020, formada por uma comissão com representantes de todas as áreas da

16

instituição onde, primeiramente passam pelo CONCAMP e, posteriormente, no

17

CONSUP. Eduardo explica que a orientação era fazer um plano baseado nos recursos

18

de 2019 e fala da importância deste trabalho mesmo tendo a preocupação de como

19

será o orçamento para 2020, devido aos contingenciamentos anunciados pelo

20

Governo Federal. Eduardo passa a palavra ao Professor Alexandro que explicou a

21

nova metodologia criada pela PRODI (Reitoria) para elaboração do Plano de Ação.

22

Anteriormente feito por planilhas em Excel e, agora, em sistema chamado SIGPP.

23

Adário explica também os relatórios enviados para análise aos conselheiros, falara

24

sobre os relatórios de metas, etc. Relata que estas metas devem estar relacionadas

25

com o que foi proposto no PDI e que devem estar dentro das dimensões de

26

orçamento, processos, pessoas e conhecimento, resultados institucionais. Além

27

disso há a programação orçamentária (pagamento de vigilância, água, luz, etc) e

28

aquilo que são resoluções (capacitação, bolsas de ensino, bolsa de pesquisa, bolsa

29

de extensão, apoio a projetos de ensino – pesquisa – extensão) que são coisas que

30

devem ser cumpridas. Adário também informa que, após a implementação do

31

sistema, mudou-se a responsabilidade sobre alimentar as ações e respostas

32

referentes a execução das mesmas. Relatou também que o novo sistema facilitou

33

muito o trabalho bem como facilitará a todos que visualizem quais os planos de ação

34

de cada área e departamento da instituição. O conselheiro João Rogério diz que um

35

assunto de tamanha importância não deve ser encaminhado com apenas dois dias

36

de antecedência à reunião pois fica inviável de analisar tudo. Além disso, diz que o

37

sistema falhou na colocação de algumas vírgulas em certos valores de planilhas,

38

ficando difícil o entendimento. João diz que gostaria de mais tempo para discussão

39

com sua área para expor o plano e receber sugestões. Pede que seja dado maior

40

prazo para análise. Alexandro explica que realmente há um erro no sistema e que irá

41

sugerir à reitoria que melhore a questão. Também diz que com relação às áreas e

42

discussões, cada área possuía um representante na formulação do Plano de Ação e

43

gostaria de adiantar que a área da Mecânica não enviou nenhuma ação específica da

44

área, mesmo tendo um responsável. João diz que exatamente por esta razão seria

45

interessante que fosse encaminhado com antecedência o relatório, para que se

46

possa cobrar os responsáveis bem como a área num todo. Adário diz que ainda há

47

tempo para análise pois ele, como DI, deve entregar o relatório até final de agosto e

48

que é possível dar mais prazo aos conselheiros. Eduardo pede a palavra e sugere que

49

a nova data para aprovação ou não do relatório de Plano de Ação seja em 21/08 e

50

que os conselheiros se manifestem via e-mail caso haja alguma indicação, sugestão

51

ou alteração. Os conselheiros, em unanimidade, aceitam a proposta. O terceiro item

52

de pauta tratou da Alteração da Liberação de Carga Horária da servidora Caroline

53

Samojeden de 30% para 40% devido às necessidades de seu mestrado. Os

54

conselheiros aprovaram a solicitação, condicionado a ratificação da chefia imediata.

55

O quarto item de pauta trata dos assuntos gerais, Eduardo então relata que é missão

56

deste conselho, elaborar a escolha da Subcomissão Eleitoral do Campus Erechim.

57

Eduardo explica que logo haverá consulta referente à escolha do novo Reitor e

58

Diretores dos Campis e há que se organizar a eleição e/ou escolha da subcomissão.

59

O Presidente do conselho informa que haverá uma primeira escolha desta

60

subcomissão, com três representantes de cada segmento, que haverá prazo para as

61

inscrições e que a organização das eleições desta subcomissão também é

62

responsabilidade deste conselho. Em não havendo inscritos, os conselheiros terão

63

de escolher a subcomissão. Após debate, os conselheiros definiram que em tendo

64

inscritos em número suficiente, as eleições serão no dia 21/08. Em não tendo

65

inscritos, o CONCAMP reunir-se-á em reunião Extraordinária no dia 23/08, às 10h e

66

fará sorteio para cada segmento, como forma de indicação exigida pelo regulamento.

67

Outro assunto e informativo por parte do presidente deste conselho, é relacionado

68

a ausência de diretores dos campis concorrentes à reeleição devido a falta de

69

orçamento para o próximo ano e a falta de investimentos na educação. Eduardo

70

lamenta este fato e volta a alertar os conselheiros que a situação da educação

71

brasileira é grave. Relata também o temor relacionado ao programa Future-se e diz

72

que haverá no Campus Erechim alguns momentos de debate e entendimento sobre

73

o referido programa, organizado pelo SINASEFE em conjunto com a UFFS. Eduardo

74

também informa que o Campus está com alguns projetos de Professor Visitante,

75

todas áreas foram consultadas pelo departamento de Pesquisa e apenas a área de

76

Gestão, efetivamente, entregou seus projetos. O presidente também informa que

77

foram realizadas as formaturas do semestre, neste último final de semana. Informa

78

também que o Curso de Rádio está sendo um sucesso e que este curso é uma

79

retribuição à nossa comunidade externa e vem sendo bem aproveitado. Relata que

80

na semana que vem estará presente, junto com outros sete colegas, no Fórum de

81

Educação Tecnológica em Bento Gonçalves. Eduardo lembra aos conselheiros que

82

setembro dará início à divulgação do Processo Seletivo e pede a colaboração de

83

todos. Eduardo também pede a colaboração de todos os servidores com o inicio do

84

Processo de Inventário de Bens Móveis, onde já foi escolhida a comissão, porém é

85

uma responsabilidade de todos. Finalizados os trabalhos, nada mais havendo a

86

constar, eu, Milene Mecca Hannecker, chefe de gabinete, lavrei a presente ata,

87

contendo este termo oitenta e sete linhas....................................................................

