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CONSELHO DO CAMPUS RESTINGA 
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Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quinze horas, reuniram-se na 1 

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

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

ordinária do Conselho do Campus Restinga (CONCAMP). A sessão foi convocada pelo Presidente do 4 

Conselho e secretariada pela Secretária do Conselho Janaína Barbosa Ramos. Estiveram presentes 5 

os representantes do segmento Docente:  Rudinei Müller, Felix Nicolai Delling e Tatiana Teixeira 6 

Silveira; os representantes do segmento Técnico-Administrativo em Educação: Davi Jonatas da 7 

Silva, Pedro Sérgio Mendes Leite e Cauê Haase Pacheco; os representantes do segmento Discente:  8 

Deise Valéria Barboza Paiva e Larissa Asheley da Costa Machado; e o representante do segmento 9 

Comunidade Externa. Gabriel de Freitas Focking da ASSUFRGS. O Presidente do Conselho do 10 

Campus abriu a sessão cumprimentou os presentes e informou que a reunião está senda sendo 11 

gravada. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Aprovação da Ata da Reunião 12 

Extraordinária de 14 de agosto de 2019. 2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 28 de 13 

agosto de 2019. 3. Calendário Acadêmico 2020. 4. Plano de Ação 2020. 5. Solicitação de Troca de 14 

Cargos entre Setores do Campus Restinga. 6. Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado 15 

do Curso de Licenciatura em Letras Português-Espanhol. 7. Atualização do PDI 2019-2023 - 16 

Cronograma de Oferta de Cursos e Vagas 8. Informes Gerais. Antes de iniciar a sessão, Gleison 17 

perguntou aos presentes de teriam algo a dizer antes de iniciar a reunião? O Professor Andreson 18 

Hakenhoar de Matos, pediu, se possível, a inversão da pauta 6, tendo em vista que terá aula para 19 

ministrar no turno da manhã. Após ponderações. Abriu-se para votação. Foi aprovado por 20 

unanimidade a Inversão de Pauta. Então, iniciou-se com a aprovação das atas e após passará para 21 

análise da pauta 6, que será a terceiro ponto de pauta.  Então passou-se para a pauta 1. Aprovação 22 

da Ata da Reunião Extraordinária de 14 de agosto de 2019. Gleison perguntou se os conselheiros 23 

estão de acordo com a ata? A ata de 14 de agosto de 2019, foi aprovada por unanimidade. 24 

Passou-se à pauta 2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 28 de agosto de 2019. Gleison 25 

perguntou se os conselheiros estão de acordo com a ata? A ata de 28 de agosto de 2019 foi 26 

aprovada por unanimidade. Passou-se à pauta 3. Regulamento de Estágio Curricular 27 

Supervisionado do Curso de Licenciatura em Letras Português-Espanhol. O Professor Anderson - 28 

Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras Português/Espanhol, esteve presente na reunião 29 

para relatar sobre a criação do regulamento, explicar alguns aspectos legais e, inclusive, agradeceu 30 

à servidora Camila, Coordenadora dos estágios do campus que auxiliou na criação desse 31 

regulamento.  Após análise, explicações e ponderações acerca do regulamento. Abriu-se para 32 

votação: Gleison perguntou aos presentes se estão de acordo com o Regulamento de Estágio 33 
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Curricular Supervisionado do Curso de Licenciatura em Letras Português-Espanhol? Foi aprovado 34 

por unanimidade o Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Licenciatura 35 

em Letras Português-Espanhol. Após, passou-se à pauta 4. Calendário Acadêmico 2020 As 36 

propostas analisadas constam registradas no áudio para quaisquer esclarecimentos. Foram 37 

analisadas as propostas enviadas ao Conselho do Campus. Primeiramente, perguntou-se aos 38 

conselheiros se iriam aprovar o documento base, para após analisar as propostas enviadas, tendo 39 

em vista que houve assembleias com os segmentos, para posterior a formatação desse documento 40 

base de calendário acadêmico. Então, Gleison perguntou aos conselheiros se estão de acordo com 41 

o documento base que se refere ao calendário acadêmico de 2020? Foi aprovado por 42 

unanimidade. Após iniciou-se a análise de cada item enviado, sendo enumerado as propostas 43 

enviadas por cada mês do ano letivo, iniciou-se com o mês de fevereiro, lendo as propostas 44 

enviadas, as quais encontram-se registradas no áudio da reunião: sendo: Proposta 1 – redução da 45 

semana pedagógica de cinco dias para três dias de terça-feira a quinta-feira. Após análise. Abriu-46 

se para votação: a Proposta 1 foi rejeitada. Passou-se à Proposta 2 – diminuir de cinco dias para 47 

dois dias a semana pedagógica. Após análise. Abriu-se para votação: a Proposta 2 foi rejeitada. 48 

Passou-se à Proposta 3 – diminuir os dias da semana pedagógica para no máximo três dias. Após 49 

análise. Abriu-se para votação: a Proposta 3 foi rejeitada. Passou-se à Proposta 4 – realizar os 50 

últimos dias da semana pedagógica com estudantes e sejam considerados dias letivos. Após 51 

análise. Abriu-se para votação: a Proposta 4 foi rejeitada. Passou-se à Proposta 5 – iniciar o ano 52 

letivo no dia 14 com atividades integradas com servidores e estudantes visando diminuir um 53 

sábado letivo. Após análise. Abriu-se para votação: a Proposta 5 foi rejeitada. Passou-se à 54 

Proposta 6 – iniciar as aulas no dia 17 com a recepção aos estudantes com a atividade do PIF, 55 

assim resulta aumentar mais um dia na semana pedagógica, passando para seis dias. Após 56 

análise. Abriu-se para votação: a Proposta 6 foi aprovada por unanimidade. Passou-se à Proposta 57 

7 – o diretor Gleison sugeriu iniciar dia 03 de fevereiro, visando diminuir os sábados letivos. Após 58 

análise. A Proposta 7 foi retirada a proposta pelo diretor Gleison, tendo em vista que irá atrapalhar 59 

o cronograma de matrículas. Após passou-se a analisar o mês de março.  Proposta 1 – inclusão da 60 

data de entrega do plano educacional individual seja antecipado, seja no mesmo período dos 61 

planos de ensino. Porém o setor de ensino justificou que há uma IN que regulamenta sobre a 62 

entrega dos planos educacionais individualizados sejam entregues no final de cada período letivo. 63 

Após análise. Abriu-se para votação: a Proposta 1 foi rejeitada. Passou-se à Proposta 2 – prazo de 64 

16 a 20 – trocar de cursos de técnicos por ensino médio integrado. Após análise. Abriu-se para 65 

votação: a Proposta 2 foi rejeitada porque se tem curso subsequente. Passou-se à Proposta 3 – 66 

inclusão da data para a entrega dos planos de ensino às coordenações de curso. Após análise. 67 

Abriu-se para votação: a Proposta 3 foi aprovada. Após passou-se a analisar o mês de abril: 68 

Proposta 1 inclusão do dia 7 – dia mundial da saúde. Após análise. Abriu-se para votação: a 69 

Proposta 1 foi aprovada. Passou-se à Proposta 2 – trocar a data da reunião pedagógica do dia 28 70 

para o dia 29. Após análise. Abriu-se para votação: a Proposta 2 foi aprovada. Após passou-se a 71 

analisar o mês de maio: Proposta 1- inclusão da data do evento do curso de lazer – sexta-semana 72 

brincar do IFRS. Após análise. Abriu-se para votação: a Proposta 1 foi aprovada. Passou-se à 73 
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Proposta 2 - especificar as modalidades de cursos para os conselhos de classe – explicou-se que 74 

não há essa necessidade. Após análise. Abriu-se para votação: a Proposta 2 foi rejeitada. Após 75 

passou-se a analisar o mês de junho: Proposta 1 – nova redação para evitar que o curso 76 

subsequente não poderá vir na festa Junina – está escrito “exceto”. Foi retificada pois a data é 77 

letiva para todos os cursos. Após análise. Abriu-se para votação: a Proposta 1 foi aprovada. 78 

Passou-se à Proposta 2 – 12 de junho sexta-feira, consta no calendário feriado. Foi apenas 79 

esclarecimentos acerca do feriado que será um feriado ponte. Foi esclarecimento essa dúvida. 80 

Passou-se à Proposta 3 – trocar a data da reunião pedagógica agendada para o dia 24 para dia 23. 81 

Após análise. Abriu-se para votação: a Proposta 3 foi aprovada. Após passou-se a analisar o mês de 82 

julho: Não houve proposta de alteração. Passou-se ao mês de agosto. Proposta 1 – fazer uma 83 

alusão à recepção aos estudantes no primeiro dia de aula. Após análise. Abriu-se para votação: a 84 

Proposta 1 foi aprovada. Passou-se à Proposta 2 – dia 22 de agosto – estudos de verão – 85 

perguntou-se quais setores participarão nessa data – é para todos os setores. Após análise e 86 

esclarecimento de dúvidas. Abriu-se para votação: Trata-se se dúvidas é para todos os setores do 87 

Campus. Passou-se à Proposta 3 – inclusão de data para a entrega de planos educacionais 88 

individualizados. Após análise. Abriu-se para votação: a Proposta 3 foi rejeitada. Passou-se ao mês 89 

de setembro. Proposta 1 – sugeriu-se fazer a Feira da Saúde seja separado da data da entrega dos 90 

boletins, pois os professores não conseguem usufruir das atividades da feira e sugeriu-se outras 91 

datas para a realização desse evento. Após análise. Abriu-se para votação: a Proposta 1 foi 92 

rejeitada. Passou-se à Proposta 2- questionado a que dia se refere o sábado letivo do dia 12. 93 

Houve dúvidas e precisa ser esclarecido. Passou-se à Proposta 3 - incluir a data 15 de setembro e o 94 

5º fórum dos Saberes Múltiplos. Após análise. Abriu-se para votação: a Proposta 3 foi aprovada. 95 

Passou-se à Proposta 4 – trocar o dia 27 para o dia 25 – dia dos surdos intercampi e acontecerá no 96 

campus Restinga. Após análise. Abriu-se para votação: a Proposta 4 foi aprovada. Passou-se ao 97 

mês de outubro. Proposta 1 – realização de feriado dia 15 ou dia 28. Após análise de se fazer mais 98 

um feriado e ter que trabalhar mais um sábado letivo. Abriu-se para votação: a Proposta 1 foi 99 

rejeitada. Passou-se à Proposta 2 – incluir a jornada acadêmica de letras no período de 20 a 23. 100 

Após análise. Abriu-se para votação a Proposta 2 foi aprovada. Passou-se ao mês de novembro. 101 

Proposta 1 – questionamento sobre qual o dia se refere o sábado letivo no dia 17. Após análise. 102 

Abriu-se para votação: a Proposta 1 foi esclarecida, pois trata-se de dúvida. Passou-se à Proposta 103 

2 – registrar o dia 20 – Dia Nacional da Consciência Negra. Após análise. Abriu-se para votação a 104 

Proposta 2 foi aprovada. Passou-se ao mês de dezembro. Proposta 1 Incluir os dias letivos no mês. 105 

Após análise. Abriu-se para votação: a Proposta 1 foi aprovada. O calendário 2020 foi aprovado. 106 

Passou-se à análise do Calendário 2019. Definiu-se sobre a inclusão do sábado dia 23 de novembro 107 

no Calendário 2019. Após análise. Abriu-se para votação a foi aprovada a data 23 de novembro. 108 

Foi solicitado a inversão da pauta pela servidora Janaína, tendo em vista que a servidora Caroline 109 

do Campus Viamão está presente. Abriu-se para votação a inversão da pauta. Passou-se à pauta 5. 110 

Solicitação de Troca de Cargos entre Setores do Campus Restinga. A servidora Janaína Barbosa 111 

Ramos, cargo Técnico em Secretariado - nível D, lotada no gabinete do Campus Restinga, 112 

conjuntamente com a servidora Caroline da Costa Laureano, cargo Assistente de Aluno - nível C, do 113 
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campus Viamão, solicitaram permuta com troca de códigos de vagas entre os campi Restinga e 114 

Viamão. Para registrar, o Campus Viamão emitiu uma ata nº 001/2019 - sendo favorável pela 115 

permuta com a troca de códigos de vagas, pois aceitaram essa troca e justificaram na respectiva 116 

ata que ambos cargos estão em extinção no âmbito da rede federal. O processo tramitou no 117 

Campus Restinga e os pareceres da CIS e Coordenação do setor de Extensão, emitiram pareceres 118 

favoráveis a essa permuta com troca de códigos. No processo a servidora Sabrina da Cunha Lamb, 119 

cargo Técnico em Secretariado – nível D, lotada no setor de extensão, solicitou a troca de setor, 120 

conforme consta no processo, pois pediu para ser removida para o gabinete; inclusive, preencheu 121 

o formulário que está anexado no processo e enviou e-mail para registrar o seu interesse em ser 122 

lotada no gabinete do campus, também, constam no processo. Uma das possibilidades pensadas 123 

seria passar a servidora Caroline, Assistente de Alunos para ser lotada no setor de Extensão e a 124 

servidora Sabrina, que é Técnico em Secretariado, seria lotada no gabinete. A pauta trata-se da 125 

troca do cargo Técnico em Secretariado – nível D - pelo cargo Assistente de Alunos – nível C. 126 

Apresentou o processo digitalizado. A colega Caroline do Campus Viamão se fez presente na 127 

presente reunião. A servidora Gabriela Fraga questionou a localização do cargo de técnico em 128 

secretariado no setor de extensão. Gleison explicou como aconteceu essa localização e fez um 129 

breve histórico.  Após explicação, que constam registrados no áudio da reunião. Abriu-se para 130 

votação. Foi aprovado por unanimidade, a solicitação de troca de cargos entre os Setores do 131 

Campus e a troca de códigos, entre as servidoras Janaína e Caroline, conforme registrado no 132 

processo. Passou-se à pauta 6. Plano de Ação 2020. O Plano de Ação 2020 foi apresentado e após 133 

ponderações. Abriu-se para votação. Foi aprovado. Passou-se à pauta 7. Atualização do PDI 2019-134 

2023 - Cronograma de Oferta de Cursos e Vagas. Gleison explicou o Plano de Desenvolvimento 135 

Institucional para o período de 2019-2023. Após explanação e análise. Abriu-se para votação. Foi 136 

aprovado por unanimidade. Nada mais a ser tratado, o Presidente declarou encerrada a reunião. E, 137 

para constar, alguns conselheiros precisaram sair antes do término da reunião; mas manteve-se o 138 

quórum mínimo até o termina da reunião. A presente ata será lavrada e após lida e aprovada, será 139 

assinada pelos presentes. 140 
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