MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Gabinete do Campus Restinga

CONSELHO DO CAMPUS RESTINGA
ATA Nº 007/2019 – 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
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Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às quinze horas, reuniram-se na
Sala 513 (quinhentos e treze) no prédio do Campus Restinga, localizado na Rua Alberto Hoffmann,
285 (duzentos e oitenta e cinco), Restinga, Porto Alegre – RS; foi realizada a quinta reunião
extraordinária do Conselho do Campus Restinga (CONCAMP). A sessão foi convocada pelo
Presidente do Conselho e secretariada pela Secretária do Conselho Janaína Barbosa Ramos. Houve a
posse do conselheiro Suplente Cauê Haase Pacheco do segmento Técnico-Administrativo em
Educação, que assinou o termo de posse e assumiu a titularidade na presente reunião. O
Conselheiro Pedro Sérgio Mendes Leite justificou sua ausência, pois está em férias. Estiveram
presentes os representantes do segmento Docente: Rudinei Müller, Felix Nicolai Delling e Tatiana
Teixeira Silveira; os representantes do segmento Técnico-Administrativo em Educação: Davi Jonatas
da Silva, Thaiana Machado dos Anjos e Cauê Haase Pacheco. O Presidente do Conselho do Campus
abriu a sessão cumprimentou os presentes e informou que a reunião está senda sendo gravada. A
reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Troca de Cargos entre Setores. 2 Informes Gerais.
Gleison explicou que há internamente um cadastro permanente interno do Campus Restinga, o qual
encontra-se anexado à pauta para ciência, sendo o setor de interesse do servidor, onde consta o
cargo e sua localização atual no âmbito do campus, a data de ingresso/IFRS; ingresso/campus
ingresso/setor e a classificação, sendo setor de interesse: EXTENSÃO a primeira classificada a
servidora Alexandra Domingues, cargo Técnico em Assuntos Educacionais, lotada no setor e Ensino,
desde 07/08/18 07/08/18 07/08/18; setor de interesse PESQUISA, sendo a primeira classificada a
servidora Márcia Regina Ribeiro dos Santos, cargo Assistente em Administração, lotada no setor de
COMPRAS – DAP, desde 16/10/17 16/10/17 26/01/18; sendo setor de interesse: PESQUISA, em
segunda classificada a servidora Camila Camargo Estrázulas Assistente em Administração, lotada no
setor de Ensino, desde 26/01/18 26/01/18 26/01/18. No processo foi anexado a relação de
classificação, memorando nº 35, datado de oito de agosto, enviado pelo Diretor-Geral ao setor de
Administração do Campus, solicitando parecer das chefias de Ensino e Administração requisitando
análise sobre e parecer da equipe do setor para possível troca de cargos de Assistente em
Administração (Nível D) por Auxiliar em Administração (Nível C). A requisição deve-se ao fato de
existir duas solicitações de alteração de localização para a Pesquisa. Uma proveniente da Diretoria
de Ensino e outra da Diretoria de Administração, conforme relação do Cadastro de Localizações em
anexo. Entretanto, existem dois servidores da pesquisa saindo do Campus nos próximos dias. Uma
das saídas é de um Auxiliar em Administração com permuta aprovada para Universidade Federal do
Ceará, conforme processo em anexo. Deste modo, para viabilizar a alteração de localização de
ambas candidatas no Cadastro de Localizações, precisamos do aceite de uma das Diretorias para a
troca dos cargos. Solicita-se que o parecer da equipe seja enviado ao Gabinete até 12 de agosto,
para convocação do Conselho de Campus em 14 ou 15 de agosto. Também, anexou a INSTRUÇÃO
NORMATIVA N° 01, de 2018, que institui o cadastro permanente de localizações e regulamenta o

processo de movimentação de servidores Técnico–Administrativos em Educação entre Unidades
Organizacionais (Setores) do Campus Restinga. No processo, consta o Memorando nº 031/2019GAB/IFRS/RESTINGA, Porto Alegre, 24 de julho de 2019. Ao Setor de Mobilidade Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Assunto: Redistribuição de Cargo de Auxiliar de
Administração onde há concordância do Campus Restinga com a permuta dos servidores João
Wesley Lima de Queiroz e Arlen Italo Duarte de Vasconcelos, conforme documentação do
Processo nº 23067.024472/2019-05 - de Redistribuição (permuta) de Cargo de Auxiliar de
Administração. Relatou o memorando recebido pelo Diretor Thiago, que segue anexado ao
processo, onde conta: “ ... Recebi seis retornos dos colegas sendo quatro favoráveis e dois que não
se relacionavam ao questionamento, pois não ficou bem compreendido a que nível se referia a
troca em questão. Após nova explicação, verbalmente, uma das colegas também se posicionou
favorável. Dessa forma, das dez colegas efetivamente em trabalho, 5 (cinco) foram favoráveis, uma
não opinou. Sobre as não manifestações, uma é parte interessada, outra está de férias e duas não
se manifestaram. Desse modo, não houve oposição quanto à troca e, por ter tido retornos
favoráveis, entendo que possa se dar continuidade ao processo que outrora se iniciou”. Houve
vários questionamentos, dúvidas, pedidos de esclarecimentos, as quais encontram-se registradas no
áudio, para quaisquer esclarecimentos acerca dessa pauta. O Conselheiro Felix sugeriu que fique
condicionada essa aprovação, ou seja, caso seja aprovado essa troca de cargos entre os setores, seja
condicionada para que não ingresse mais servidores nesse cadastro interno de remoção, caso haja
novo inserção no cadastro, voltará a pauta para novamente ser reanalisada pelo Conselho do
Campus. O Conselheiro Cauê sugeriu que se faça uma correção na redação da IN 01/2018, para
evitar diferentes compreensões. Após análises e ponderações. Abriu-se para votação. Gleison
relatou: segue-se a normativa de acordo como está hoje, dependendo do acontecer primeiro,
localização dos servidores, ou a troca de cargos. Foi aprovada por unanimidade a troca de códigos
de cargos entre os setores - Ensino e DAP. Porém, condicionada que não ingresse nenhum
servidor nesse cadastro interno de remoção até se extinguir esse trâmite que compreende essa
permuta/redistribuição do servidor João Wesley. Passou-se à pauta 2 Informes Gerais. O diretor
pediu autorização para ser reagenda a data da próxima reunião ordinária do Conselho para o dia 28
de agosto próximo, tendo em vista que se precisa analisar e aprovar o Plano de Ação. Também,
explicou que o Conselho do Campus deveria organizar o processo eleitoral para a escolha do Reitor
e Direção-Geral. Mas, relatou que encaminhou essa primeira etapa à comissão eleitoral permanente
local. Nada mais a ser tratado, o Presidente declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu,
Janaína Barbosa Ramos, Secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada,
assinada pelos presentes.
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