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ATA Nº 016/2018 – 14ª Reunião Extraordinária 

 

       Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, 1 

reuniram-se na sala número 512 (quinhentos e doze) do Campus Restinga, o Presidente do 2 

Conselho de Campus e os representantes da comunidade escolar para a realização da décima 3 

quarta reunião extraordinária de dois mil e dezoito do Conselho de Campus. Estiveram 4 

presentes os representantes do segmento Docente: Rudinei Müller e Mauro Maisonave de Melo; 5 

os representantes do segmento Técnico-Administrativo em Educação: Davi Jonatas da Silva e 6 

Caren Rejane de Freitas Fontella; e os representantes do segmento Discente: Lúcio Costa da 7 

Rocha e Shaiane da Luz Rodrigues; e o representante da ASSUFRGS, Gabriel de Freitas 8 

Foching. O Presidente do Conselho abriu a sessão cumprimentou os presentes, informou que a 9 

reunião está senda sendo gravada. Logo passou à pauta 1.  Planejamento de Novas Vagas 10 

Docentes para 2019. 2. Localização/Cargo da última Vaga Técnico-administrativo em 11 

Educação. 3. Alterações no Calendário Acadêmico 2019 – Recuperação dos dias 12 

suspensos devido à Greve dos Caminhoneiros. 4. Informes Gerais. Logo passou à pauta 1. 13 

Planejamento de Novas Vagas Docentes para 2019.  Gleison explicou que teve que chamar 14 

essa reunião extraordinária devido a questão do planejamento de novas vagas docentes para 15 

2019, pois o MEC emitiu uma Portaria nº 447 de 2018, onde foram descentralizados 76 (setenta 16 

e seis) códigos de docentes e 13 (treze) códigos de vagas técnico-administrativos que serrão 17 

distribuídos entre os campi que talvez será possível nomear ainda este ano ou no próximo ano, 18 

devido ser ano eleitoral. A direção fez um planejamento baseando-se nos cargos que ainda tem 19 

para ocupar, no segmento docente poderemos solicitar ainda 7,5 docentes, sendo 07 (sete) 20 

professores com 40 (quarenta) horas com DE (dedicação exclusiva) e mais 01 (um) professor de 21 

20h. Também, temos direito a solicitar mais um código de vaga TAE, pois temos 44 (quarenta e 22 

quatro) Técnicos-Administrativos em Educação e temos direito a ter 45 (quarenta e cinco). 23 

Explicou aos presentes que todos poderão falar, mas somente os conselheiros poderão votar, 24 

sendo que as manifestações deverão ser registradas no microfone para registrar a gravação do 25 

áudio. Gleison apresentou a justificativa para o chamamento de docentes, baseando-se nos 26 

indicadores que os coordenadores de cada curso preencheram uma planilha referente aos 27 

parâmetros do PPCs e o preenchimento das ofertas, em cada semestre. O Campus Restinga, 28 

apresentou um relatório com início das suas atividades em 2010 e conta atualmente com 1.027 29 

alunos distribuídos em 35 turmas. Apresentou quadros demonstrando a realidade d campus, que 30 

estão anexos a esta ata, sendo possível verificar a evolução, assim como previsão para os 31 

próximos anos, sendo apresentados esses quadros, como: 1 – que faz referência a oferta de 32 

cursos e turmas, por ano; quadro 2 – situação atual dos cursos previstos no TAM; modalidade, 33 

curso e situação atual; quadro 3 – ajustes no PDI e TAM: novos cursos superiores; quadro 4 – 34 

Ajustes no PDI TAM: cursos extintos; quadro 5 – Ajustes no PDI e TAM: novos cursos técnicos e 35 

o quadro 6 – Ajustes no TAM: mudança na forma de ingresso e ênfase. E esses quadros foram 36 

apresentados e encontram-se anexos a esta ata para documentar a presente reunião. 37 

Apresentou análise da necessidade de docentes, conforme quadro 7; no quadro 8 – demonstrou 38 

o ingresso de docentes/ano; já no quadro 9 foi realizado um levantamento por área, número de 39 

professor, curso, semestres. Apresentou justificativas, baseando-se na Resolução nº 82/2011 do 40 
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IFRS e pela carga horária máxima de 14 horas/relógio (15 horas/aula) por docente. Também, 41 

deve ser levado em consideração o número de docentes que o Campus Restinga, conforme 42 

definição do MEC (Ministério da Educação, isto é, 70 (setenta), docente-equivalentes com 43 

regime de 40h DE (dedicação exclusiva). Atualmente, o Campus possui 62 (sessenta e dois) 44 

docentes com regime de 40h DE e 01 com regime de 20h, podendo nomear no mínimo 07 (sete) 45 

docentes de 40h DE e mais 01 (um) docente 20h (ou número maior caso aumente o número de 46 

docentes de 20h). Apresentou-se as justificativas para cada área de nomeação de docentes em 47 

2019, conforme ordem de prioridade para o Campus, sendo: Letras: Conforme mostra o Quadro 48 

7, para 2019/2 a carga horária dos professores de Letras atingirá a média de 16,91 horas/relógio 49 

ou 20 horas/aula (3044,5 h/relógio / 20 semanas / 9 professores = 16,91 h/relógio). Deste modo 50 

são necessários mais dois professores da área para cumprir a Resolução nº 82/2011, atingindo 51 

carga horária de 13,83 horas/relógio ou 16 horas/aula (3044,5 h/relógio / 20 semanas / 11 52 

professores = 13,83 h/relógio). Agronomia: Da mesma forma que a área de Letras, para 2019/2 53 

a carga horária do professor de Agronomia atinge 22,45 horas/relógio ou 26 horas/aula, 54 

necessitando a nomeação do segundo docente da área, para cumprir a Resolução nº 82/2011. 55 

Geografia: Idem as áreas anteriores, para 2019/2 a carga horária dos professores de Geografia 56 

atinge a média de 15,10 horas/relógio ou 18 horas/aula (604 h/relógio / 20 semanas / 2 57 

professores = 15,10 h/relógio). Deste modo é necessário mais um professor da área para 58 

cumprir a Resolução nº 82/2011, atingindo carga horária de 10,06 horas/relógio ou 12 horas/aula 59 

(604 h/relógio / 20 semanas / 3 professores = 10,06 h/relógio). Filosofia e Sociologia: Ao 60 

contrário das áreas anteriores, a áreas de Filosofia e Sociologia não atingem a carga horária 61 

máxima da Resolução nº 82/2011, conforme mostram os Quadros 8 e 9. Entretanto, as áreas 62 

atuam em 9 dos 12 cursos existentes no Campus. Os professores atendem até 10 turmas por 63 

semestre. Deste modo, entendemos que a qualidade de atendimento aos estudantes será 64 

qualificada com a contratação de um terceiro professor para cada área. Isso reduzirá o número 65 

de estudantes atendidos por professor. Além disso, o Quadro 9 mostra que as áreas de Filosofia 66 

e Sociologia atuam em quase todos os cursos do Campus, em diferentes modalidades, 67 

possibilitando que o profissional atue em outros cursos em futuras expansões de vagas. Por fim 68 

justifica-se a escolha do regime de 20h para contratação pela questão da carga horária, já que 69 

um professor de 20h pode assumir até 12 horas/aula, cerca de três ou quatro turmas. No futuro 70 

com a expansão dos cursos, o Campus pode optar por aumentar seus regimes de trabalho para 71 

40h ou contratar outros professores conforme a necessidade. Houve explanação, análises, 72 

discussões e ponderações, as quais encontram-se registradas no áudio da reunião. Após 73 

encerramento das discussões. Iniciou-se as votações: 1 área de Letras.  Abriu-se para 74 

votação. Gleison perguntou para a Área de Letras: quem é a favor de duas vagas de letras? Foi 75 

aprovado por unanimidade. 2. Área de Agroecologia. Abriu-se para votação. Gleison 76 

perguntou para a área Agrocologia: quem é a favor de uma vaga docente.  Foi aprovado por 77 

unanimidade. 3. Área de Geografia. Houve três propostas distintas, sendo: a) Proposta 1 – Uma 78 

vaga 40h DE. Abriu-se para votação. Gleison perguntou quem é a favor de uma vaga de 79 

geografia com 40H DE? Zero votos.  b) Proposta 2 - Gleison perguntou quem é a favor de uma 80 

vaga de geografia com 20h? Foram 07 (sete) votos a favor. c) Proposta 3 - Gleison perguntou 81 

quem é a favor de rejeitar a vaga?  Foi 01 (um) voto a favor e 01 (um) voto abstenção. 4. Área 82 

de Filosofia. Gleison perguntou quem é a favor de uma vaga de filosofia com 20h? Foi aprovado 83 



 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Conselho do Campus Restinga 

 

por unanimidade. 5. Área de Sociologia. Gleison perguntou quem é a favor de uma vaga de 84 

sociologia com 20h? Foi aprovado por unanimidade. Ficou aprovada a solicitação de 85 

demanda de Docentes para 2019, com as especificações e prioridades da listas abaixo. 86 

Ordem de Prioridade Área Regime de Trabalho Nº Vagas: 1º - Letras de 40h com 87 

Dedicação Exclusiva 02; 2º Agronomia de 40h com Dedicação Exclusiva 01  3º Geografia 88 

de 20h - 01; 4º Filosofia de 20h 01; 5º Sociologia de 20h. Passou-se à pauta 2. 89 

Localização/Cargo da última Vaga Técnico-administrativo em Educação.  Recebeu-se 90 

quatro propostas e essas foram encaminhadas à CIS para que emitissem seu parecer, mas não 91 

enviarem seu parecer ainda e fizeram questionamentos para a direção no dia 23 de maio e a 92 

direção respondeu no dia 29 de maio corrente e constam no processo. Após ponderações, 93 

análises e defesas das propostas. Abriu-se para votação. 1. Perguntou-se quem é favor da 94 

Vaga do Técnico em Agroecologia: Foi 01 (um) voto a favor. 2. Perguntou-se quem é favor da 95 

Vaga para a Gestão de Pessoas: Foram 04 (quatro) votos a favor. 3) Perguntou-se quem é favor 96 

da Vaga para a Infraestrutura: 02 (dois) votos a favor. 4. Perguntou-se quem é favor da Vaga 97 

para Lanches/Restaurante: zero voto; e 01 (um) voto abstenção: Também, falou-se que há 98 

possibilidade de disputa: Tecnólogo/formação e Administrador. Definiu-se: a) Não encaminhar no 99 

dia de hoje: 03 (três) votos a favor e 01 (um) voto abstenção. Definiu-se que será encaminhado 100 

no dia de hoje: 04 votos: a) Encaminhamos ao pedido na reunião de CD de 07/06, caso o 101 

Campus não seja contemplado, a discussão é reaberta (voltamos a discutir com mais tempo e a 102 

partir do parecer da CIS). Ficou aprovado à solicitação de demanda de servidor Técnico-103 

Administrativo em Educação para o Setor de Gestão de Pessoas, com a seguinte ordem 104 

de prioridade dos cargos descentralizados pela Portaria do MEC nº 447/2018: I. 105 

Tecnólogo/formação; II. Administrador - Se a solicitação de demanda não for atendida 106 

com os cargos descentralizados na Portaria do MEC nº 447/2018, a decisão do Artigo 1º 107 

será automaticamente revogada, re-encaminhando sua análise para a Comissão Interna 108 

de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativo em Educação (CIS) 109 

e posterior apreciação no Conselho do Campus Restinga. Passou-se à pauta 3. Alterações 110 

no Calendário Acadêmico 2019 – Recuperação dos dias suspensos devido à Greve dos 111 

Caminhoneiros. Após discussões. Abriu-se para votação: a) Perguntou-se: quem é favor da 112 

proposta apresentada pela direção? Foram 06 votos a favor. b) Perguntou-se quem  reprova a 113 

proposta? Zero voto e 01 (um) voto Abstenção. d) Perguntou-se sobre a proposta do Ensino. 114 

Foram aprovadas as alterações do Ensino por unanimidade. Aprovado a alteração do 115 

Calendário Acadêmico 2018 do Campus Restinga, passando a vigorar com as seguintes 116 

redações: I. 25/05 – Dia letivo cancelado devido a greve dos caminhoneiros. II. 28/05 – Dia letivo 117 

cancelado devido a greve dos caminhoneiros. III. 30/05 – Dia letivo cancelado devido a greve 118 

dos caminhoneiros. IV. 01/06 – Dia letivo cancelado devido a greve dos caminhoneiros. V. 09/06 119 

– Sábado letivo. Superiores e Proeja (25/05 – sexta-feira). VI. 16/06 – Sábado letivo. Superiores 120 

Noturno e Proeja (29/05 – terça-feira). VII. 23/06 – Sábado letivo. Superiores e Proeja (30/05 – 121 

quarta-feira). VIII. 07/07 – Sábado letivo. Superiores e Proeja (01/06 – sexta-feira).IX. 09/07 – 122 

Dia Letivo – Recupera 25/05 (segunda-feira). X. 10/07 a 12/07 – Exames dos Cursos Superiores. 123 

XI. 10/07 a 12/07 – Exames do PROEJA. XII. 13/07 – Reuniões colegiadas dos cursos 124 

superiores. XIII. Alterar término das aulas dos Cursos Concomitante e Subsequente de 27/06 125 

para 03/07. XIV. Alterar exames dos cursos Concomitante e Subsequente de 28/06 a 03/07 para 126 
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04/07 a 06/07. XV. Alterar as reuniões colegiadas dos cursos Concomitante e Subsequente de 127 

04/07 para 09/07.  XVI. 18/08 – Sábado letivo. Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio – 128 

exceto PROEJA (quinta-feira). XVII. 10/11 – Sábado letivo. Cursos Técnicos Integrados ao 129 

Ensino Médio – exceto PROEJA (01/06 – sexta-feira). XVIII. 10/12 – Aula referente a uma 130 

segunda-feira. Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. XIX. 11/12 - Aula referente a uma 131 

sexta-feira. Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio exceto PROEJA. XX. 11/12 - Aula 132 

referente a uma quinta-feira. Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio exceto PROEJA. XXI. 133 

Alterar exames dos cursos técnicos integrados de 11/12 a 13/12 para 13/12 a 15/12. XXII. Alterar 134 

os conselhos de classe dos Técnicos Integrados ao Ensino Médio de 14/12 a 21/12 para 17/12 a 135 

22/12. XXIII. Alterar as Autoavaliações dos Cursos Integrados ao Ensino Médio de 24 a 30 de 136 

maio para 05 a 08 de junho. XXIV. 08/06 - Entrega dos diários de classe e registro de notas do 137 

1º trimestre no SAI. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Profissional e 138 

Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 139 

Conselho do Campus Restinga XXV. 08/06 - Prazo final para entrega das atividades 140 

complementares dos prováveis formandos. XXVI. 08/06 - Último dia para trancamento de 141 

matrícula em disciplina. XXVII. 11/06 a 19/06 - Conselhos de Classe dos Cursos Técnicos em 142 

Eletrônica, Informática e Lazer. XXVIII. 29/06 - Quarta etapa de inscrições para os Auxílios 143 

Estudantis. XXIX. 02/07 - Último dia de inscrições para a quarta etapa dos Auxílios Estudantis. 144 

Nada mais havendo a tratar e para constar, eu, Janaína Ramos, secretária lavrei a presente ata, 145 

que, após lida e aprovada, será assinada, pelos presentes............................................................. 146 

  

1. Gleison Samuel do Nascimento____________________________________________________ 
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