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Aos treze dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e trinta minutos, reuniram-1 

se na Sala 513 (quinhentos e treze) no prédio do Campus Restinga, localizado na Rua Alberto 2 

Hoffmann, 285 (duzentos e oitenta e cinco), Restinga, Porto Alegre – RS; foi realizada a segunda 3 

reunião extraordinária do Conselho do Campus Restinga (CONCAMP). A sessão foi convocada pelo 4 

Presidente do Conselho e secretariada pela Secretária do Gabinete Janaína Barbosa Ramos. 5 

Justificaram ausências os Conselheiros: Rudinei Müller, Tiago Bassani Rech. Estiveram presentes os 6 

representantes do segmento Docente:  Anderson Hakenhoar de Matos, Felix Nicolai Delling e Tatiana 7 

Teixeira Silveira; os representantes do segmento Técnico-Administrativo em Educação: Pedro Sérgio 8 

Mendes Leite; e os representantes do segmento Discente: Kevin Melo Wolf; e os representantes da 9 

comunidade externa: Gabriel de Freitas Focking da ASSUFRGS. O Presidente do Conselho do Campus 10 

abriu a sessão cumprimentou os presentes e informou que a reunião está senda sendo gravada. A 11 

reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Apresentação dos impactos no Campus Restinga 12 

causados pelo bloqueio de 30% do orçamento de 2019. 2. Ações no âmbito do Campus Restinga 13 

sobre o bloqueio de 30% do orçamento de 2019: a) Mobilização de 15 de maio de 2019; b) 14 

Alterações de datas de eventos; c) Alterações no Plano de Ação 2019; d) Criação de Comissão para 15 

articulação política para reversão do cenário atual; 3. Informes Gerais. O Presidente informou e 16 

apresentou o cenário atual no âmbito do campus, no que se refere ao orçamento, após o bloqueio de 17 

trinta por cento do orçamento, o que aconteceu no âmbito das instituições federais de ensino 18 

superior. Explicou que esse bloqueio irá interferir nas ações planejadas no âmbito do campus, será 19 

alterado o plano de ação e quais serão as modificações adotadas, em decorrência desse bloqueio. 20 

Logo, informou que estava reunido com o grupo diretivo, antes dessa reunião, justamente, discutindo 21 

onde seria efetuado os cortes para se conseguir permanecer de portas abertas até o final do ano. 22 

Então, apresentou as soluções analisadas para esse primeiro momento, que são analisar todas as 23 

ações previstas para o campus, e verificar quais dessas ações já foram executadas e quais ainda seriam 24 

executadas no decorrer do ano e quais não seriam executadas, considerando o bloqueio. A reunião 25 

será apresentar o cenário atual e as medidas que serão adotadas nesse primeiro momento e, também, 26 

quais ações o campus irá executar a partir desse cenário atual. Gleison apresentou a planilha que será 27 

anexada à ata, a qual foi compartilhada e acessível e publicizada no site, também, explicou que a 28 

primeira coluna, justamente, refere-se à previsão do orçamento do campus, as ações que estão sendo 29 

executadas, como contratos terceirizadas, segurança, limpeza, energia elétrica, água, telefone, 30 

recepção, merenda escolar e outras que irão ser mantidos, mas àquelas que se não se iniciaram, como 31 

manutenção de cursos, manutenção de equipamentos e outras ações que constam no detalhamento 32 
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de cada ação que se executa ao longo do ano e na outra aba seria o orçamento que o campus iria 33 

receber em 2019. Explicou que a previsão do orçamento a receber na rubrica custeio para este ano 34 

totalizava o valor de R$1.903.477,00 (Um milhão, novecentos e três mil, quatrocentos e setenta e sete 35 

reais), mas até o presente momento o campus recebeu aproximadamente o valor de R$ 726.000,00 36 

(setecentos e vinte e seis mil). Porém, com o de bloqueio de trinta por cento o campus tem uma 37 

previsão de receber o valor de R$ 1.332.433,90 (Um milhão, trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos 38 

e trinta e três reais e noventa centavos). Então, o campus precisará adotar medidas para conseguir 39 

manter o campus aberto. Optou-se em não executar as ações que ainda não foram iniciadas, ou seja, 40 

esse já será o primeiro impacto do bloqueio, conforme constam os itens na planilha, com o intuito de 41 

manter o campus de portas abertas até o final do ano, manter os auxílios estudantis e provavelmente 42 

será necessário cancelar as bolsas de monitoria, mas será conversado na reunião a ser realizada 43 

juntamente com a Reitoria sobre esse impacto financeiro com o respectivo bloqueio. Apresentou as 44 

propostas, como: permanecer os contratos continuados, como: água, luz, telefone, recepção, limpeza, 45 

segurança, serviços essenciais e manter até o final do ano; e para concluir o ano ainda falta 46 

orçamento, inclusive a energia subiu trinta por cento, apenas manter os contratos continuados o 47 

campus ultrapassa o que o campus irá receber se esse bloqueio se manter. Pensou-se em cancelar a 48 

partir de junho as bolsas de monitoria, ensino e pesquisa, e as demais bolsas teriam que ser 49 

suspensas, caso não mude esse cenário, todo o recurso que estava previsto para manutenção de 50 

cursos, com exceção das viagens do curso de guia de turismo, optou-se em cancelar recurso para as 51 

capacitações, eventos e o que não se iniciou, como previsão na planilha, automaticamente suspenso. 52 

Após relato com os impactos desse bloqueio. Gleison, enfatizou: “resumidamente, a partir de primeiro 53 

de junho, suspende-se, todas bolsas de ensino, pesquisa, extensão e monitoria, com execução da 54 

entrega da merenda escolar, as demais serão suspensas; todo e qualquer recurso de manutenção de 55 

insumos para cursos, com exceção das viagens do curso guia de turismo, manutenção de viaturas, 56 

realização de eventos institucionais, capacitações, diárias de servidores. Enfim, caso não mude esse 57 

cenário, são essas as medidas que serão adotadas, visando manter os contratos obrigatórios até o 58 

final do ano, sendo que o recurso disponível será menor que a despesa prevista, priorizando os 59 

contratos continuados”. Após explanação, abriu-se o debate. Houve diversas participações dos 60 

diversos segmentos, vários representantes da comunidade externa, representantes do Comitê em 61 

Defesa da Restinga, discentes, docentes, técnicos administrativos e conselheiros. Houve diversos 62 

questionamentos, relatos, depoimentos que emocionaram os presentes, os quais encontram-se 63 

registrados no áudio. Após diversas participações e conversas, ficou definido constitui uma comissão 64 

que irá pensar as ações que serão executadas de forma unificada em defesa do Instituto, em defesa da 65 

educação de qualidade e gratuita. O primeiro dia de paralisação será no dia 15 (quinze) de maio, às 66 

nove horas, onde haverá uma aula pública no campus Porto Alegre, e no turno da tarde será realizada 67 

uma caminhada com panfletagem. Gleison perguntou quem desejar compor esse grupo de articulação 68 

política das ações que serão realizadas de forma unificadas e, se possível, um representante de cada 69 

segmento do campus, de preferência representantes do conselho. A princípio a primeira reunião será 70 

realizada no dia 17 de maio, à tarde. Para quem quiser, deixar nome, e-mail e telefone que será criado 71 

esse grupo. Gleison salientou que esse grupo irá pensar as ações que serão realizadas de forma 72 
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unificadas e, em especial, atos que sejam realizados no âmbito do bairro Restinga. Em tempo, registra-73 

se os pedidos de desligamento do mandato atual do Conselho do Campus Restinga, oficializados por e-74 

mail, das representações: discente: Luan Michel Silva da Rocha, Ana Paula da Silva da Rocha, Lúcio 75 

Costa da Rocha; Técnico-Administrativo em Educação: Janaína Barbosa Ramos e Denise Elisabete da 76 

Silva Gorski. Nada mais a ser tratado, o Presidente declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, 77 

Janaína Barbosa Ramos, Secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, 78 

assinada pelos presentes. 79 

1. Gleison Samuel do Nascimento___________________________________________________ 

2. Kevin Melo Wolf ______________________________________________________________ 

3. Anderson Hakenhoar de Matos ___________________________________________________ 

4. Félix Nicolai Delling ____________________________________________________________ 

5. Tatiana Teixeira Silveira _______________________________________________________ 

6. Pedro Sérgio Mendes Leite ____________________________________________________ 

7. Gabriel de Freitas Focking ______________________________________________________ 

 


