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Campus Restinga

19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO DIRETIVO DO CAMPUS RESTINGA DO IFRS

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às nove horas, via web conferência, foi  

realizada a 19ª Reunião Extraordinária do Grupo Diretivo (GD) do Campus Restinga do Instituto 

Federal Rio Grande do Sul (IFRS). A sessão foi convocada e coordenada pelo Presidente do Grupo 

Diretivo,  Rudinei  Müller,  e  secretariada  pela  servidora  Jeziane  Almeida  de  Aquino.  Estiveram 

presentes na reunião os seguintes membros: Rudinei Müller, Diretor Geral; Carolina Daiane Kulba, 

Diretora de Administração; Thaiana Machado dos Anjos, Diretora de Ensino; Davi Jonatas da Silva, 

Coordenador  de  Gestão  de  Pessoas;  Gleison  Samuel  do  Nascimento,  Coordenador  de 

Desenvolvimento  Institucional;  Jovani  Zalamena,  representante  das  Coordenações  de  Cursos, 

Márcia  Pereira  Pedroso,  Coordenadora  de  Assistência  Estudantil;  Milena  Silvestre  Quadros,  

Coordenadora  de  Extensão;  Mikael  Marques  de  Medeiros,  representante  do  Setor  de 

Comunicação,  Robson  Bierhals  da  Silva,  Coordenador  de  Tecnologia  da  Informação;  Stefan 

Chamorro Bonow, Coordenador de Ensino. Rudinei Müller dá início a reunião, lendo a pauta da 

referida reunião, a qual ficou assim constituída: 1. Orçamento 2021; 2. Edital de inclusão digital; 3. 

Processo seletivo (fim de ano); 4.  de iniciativa científica; 5. Plano de ação; 6. Informes sobre o 

ENADE e Bolsa formação Covid - “Novo PRONATEC”, e assuntos gerais. É notório informar que foi 

feita uma inversão na ordem dos assuntos abordados, sendo o primeiro assunto a ser relatado foi  

sobre  Salão de iniciação científica.  Rudinei  Müller  cita que o Salão de Iniciativa Científica está 

sendo programado para o dia quinze de dezembro de dois mil e vinte e o evento será em formato 

virtual e, sugere que as coordenações envolvidas diretamente façam os devidos encaminhamentos. 

Na sequência,  passou-se,  para o ponto C –  Processo Seletivo (fim do ano) Rudinei  relata que 

pretende manter e encaminhar, o processo seletivo (fim de ano) principalmente para manter vagas 

e matrículas. A sugestão é realizá-lo em março ou abril, que seja um processo seletivo que não dê  

aglomerações. Sugere que o processo de seleção de ingresso, seja para os cursos anuais o sorteio e 

para os cursos superiores o ENEM. Thaiana registra que não teve nenhum diálogo com relação a 

essa pauta com a Pró-reitoria de Ensino.  Rudinei relata sobre o percentual de aceitação das APNPs, 
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comunicando que muitos gestores aderiram e pontua que a gestão do Campus Restinga e outros 

colegas, salientaram sobre a importância de não esquecerem dos alunos, principalmente dos mais 

pobres, que efetivamente ficaram excluídos, e isso mostra-se claramente nos campi que tem a 

situação  econômica  social  desfavorável.  Encaminhamento:  reunir  com  o  grupo  diretivo  para 

redefinir  as  turmas  que  terão  ingresso  nesse  processo  seletivo.  Dando  prosseguimento,  o 

presidente  do  grupo  diretivo,  passou  à  discussão  sobre  o  Edital  de  inclusão  digital.  Rudinei 

esclarece que foi solicitado pela Reitoria a indicação de um servidor da instituição para ser o elo  

direto com a Reitoria. Cita que esse servidor indicado ficaria responsável de acompanhar todo o 

processo do auxílio financeiro e a prestação de contas desses estudantes. Jovani questiona como 

será essa gestão de prestação de contas, para passarmos as informações para os contemplados. 

Rudinei relata que também não tem todas as respostas. Nesse sentido, enfatiza que o chip será 

simplesmente  repassado  ao  aluno.  Esclarece  ainda  que  esse  chip  será  automaticamente 

recarregado mês a mês, contando que esse aluno esteja inscrito nas atividades pedagógicas não 

presenciais. Cita, com relação ao tablet para quem for completando pelo edital em análise, será 

feito o seguinte procedimento: o aluno assinará um termo ao retirá-lo presencialmente no âmbito  

da instituição. Destaca que o servidor que ficar responsável pela demanda mediará essa entrega e 

recolherá  o  documento  assinado  pelos  estudantes  que  receberem esse  tablet.  Informa que  o 

auxílio em dinheiro será encaminhado e a pessoa de referência ficará responsável pela mediação e 

prestação de contas,  no que se  refere  à  prestação de contas,  o  estudante pode justificar  que 

contratou um plano de internet no valor oitenta reais e apresentará um relatório simples, ou pode,  

por exemplo, o responsável pelo aluno ter um plano e ser adicionado o valor para o plano ficar 

melhor para ter acesso as plataformas de estudo. Sugere que a entrega desses materiais seja feita 

em ação conjunta. Jovani informa que fez a divulgação aos estudantes avisando sobre o edital,  

porém observou algumas dificuldades no sistema com relação ao preenchimento do formulário. O 

referido  servidor  comenta  que  simulou  a  inscrição  na  condição  de  aluno  e  verificou  que  no 

formulário não constava espaços específicos para marcar os itens. Thaiana esclarece que o critério 

na distribuição dos tablets partiria do critério de que não tenha nenhum equipamento eletrônico e 

salienta que o acesso à internet está dividido em duas categorias: distribuição de chips e valor. 

Rudinei  propõe  ao  grupo  verificarem a  possibilidade  de  fazermos  uma nova rodada  do edital, 

visando atender aqueles alunos que mais precisam, considerando que foi baixa a adesão. Thaiana 

concorda e salienta que já estão avaliando. Cita que orientou os estudantes a se inscreverem no 
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edital  de  Inclusão  Digital,  pois  é  uma  oportunidade  para  poderem  aderir  verdadeiramente  as 

APNPs.  Rudinei  acentua  que  nas  reuniões  que  pôde  se  posicionar,  orientou  que  todos  os 

estudantes se inscrevessem nas APNPs, para poderem ter acesso aos editais de auxílio de inclusão 

digital. Milena concorda com a Thaiana e cita que fez a divulgação do edital e induziu os estudantes 

a se escreverem nos editais das APNPs. Informa sobre as dificuldades dos estudantes em relação ao 

acesso à  internet,  caso  esse  presenciado  na primeira  reunião com os  estudantes  do curso  de 

Comércio.  Rudinei  indaga  ao  grupo  sobre  a  definição  de  encaminhamento e  indicação  de  um 

servidor para ser o responsável pela mediação dessa demanda.  Caroline sugere que fique com o 

setor que tenha menos demanda. Rudinei  esclarece compreender que o ensino e o DAP estão 

sobrecarregados e sugere que seja indicado outra pessoa que não fosse desses dois setores. Milena 

informa  que  vai  compartilhar  com  as  servidoras  da  extensão.  Encaminhamento: Milena 

compartilhara  com  a  equipe  da  extensão  e  verificara  se  outros  servidores  podem  contribuir. 

Rudinei sugere que a gestão fique como responsável por essa demanda, se não for resolvida, a 

gestão dará encaminhamento. Dando prosseguimento, passamos para o Orçamento 2021. Rudinei 

cita que encaminhou por e-mail o material da reunião do CD da semana passada, que trata da 

questão  orçamentária  para  o  próximo  ano.  Comenta  que  foi  discutido  na  reunião  do  CD  o 

orçamento e indaga o grupo diretivo para deliberarem sobre os cortes nas despesas do Campus 

Restinga. O gestor comenta que fez uma reunião com a Caroline, para analisarem os principais 

gastos no campus, e informa ser praticamente impossível indicar onde pode cortar despesas, haja 

vista que todos os lugares que pensaram em cortar já foram feitos os cortes. Enfatiza ainda que  vai  

apresentar na reunião do CD  que não temos como diminuir o orçamento e  apresentar a ideia que 

o Instituto Federal como um todo tem que verificar como vai fazer a gestão dessa demanda de 

corte orçamentário. Davi sinaliza que observando a tabela do comprometimento com as principais 

despesas, observa-se que alguns Campi não têm comprometido nem cinquenta por cento (50%), e 

sugere que essa situação tenha que ser analisada. Gleison salienta sobre o histórico de cortes que o 

campus  vem  sofrendo  desde  dois  mil  e  dezesseis  (2016),  o  primeiro  movimento  de  cortes 

orçamentários  foi  feito  na  redução  de  serviços  de  vigilância,  coperagem,  estagiários  e  outros. 

Naquele  momento,  a  instituição  fez  a  devida  redução e  entregaram  a  composição mínima de 

serviços  que  precisavam  ter  no  Campus.  E  sinaliza  que  todos  os  Campi  fizeram  essa  tarefa  e 

olharam para sua realidade e, naquele momento fizeram os cortes que eram possíveis. Sugere que 

o encaminhamento mais adequado para defender nesse momento é oficializar que não é mais 
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possível fazer redução de serviços, considerando que essa redução foi realizada no ano passado. 

Sugere as instituições terem o  consenso para primeiro garantir o funcionamento das unidades com 

aqueles  serviços  que  são  considerados  essenciais.  Depois  de  garantido  esse  funcionamento, 

verifica-se as ações de investimento para o ano de dois mil e vinte e um (2021). Destaca que a Pró-

reitoria de Administração (Proad) teve um papel fundamental nessa discussão no ano passado e 

sugere  como  opção  encaminhar  para  os  campi  fazerem essa  redução  de  serviços  novamente. 

Rudinei  concorda  com as  colocações  apresentadas  pelo  servidor  Gleison,  informando  ser  uma 

posição de gestão e que foi analisada junto com a servidora Caroline, que em função dos cortes 

orçamentários, não temos mais como cortar/reduzir.  Informa que vai  ser reunir com os colegas 

gestores  e  com a  servidora  Tatiana  para  construírem esse  encaminhamento.  Gleison  esclarece 

ainda que o gasto maior da instituição é com os contratos de limpeza e a vigilância, ou seja, são 

serviços  que  esgotaram  todas  as  oportunidades  de  redução.  Diante  da  explanação  feita  pelo 

servidor Gleison, o gestor do campus Restinga salienta que esse assunto será pontuado e indaga os  

colegas  do  grupo  diretivo  se  existe  mais  algum  encaminhamento  sobre  esse  ponto. 

Encaminhamento:  oficializar  que  não  é  possível  fazer  cortes  orçamentários,  informando  no 

documento as reduções que foram executadas. Seguindo a pauta da reunião, próximo tópico Plano 

de  Ação.  Gleison  informa que  a  princípio  estão  abrindo o  prazo  para  as  reuniões  de  curso  e 

setoriais para abordarem sobre o plano de ação. Cita que criaram a página no site e facebook. 

Quanto ao levantamento das ações será até o dia dois  de outubro,  é o período para ouvir  os 

representantes de cada área, cursos e setores, sobre as ações para 2021. Jovani contribui sobre o 

plano de ação sugerindo produzir as enquetes para ouvir a comunidade geral. Gleison salienta que 

a Auditória Interna (Audin) está produzindo as enquetes, para colocar nas redes sociais e no site. 

Rudinei expõe sobre  a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (Setec), que foi cogitado na 

reunião do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica (Conif) que está sendo organizado um novo Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (Pronatec), chamado de bolsa formação Covid, que será ofertado para os alunos 

do sexto  ou nono ano do ensino fundamental,  e  cita  que cogitou-se  que os  IFs  poderiam ser 

parceiros nessa ação, porém o Campus Restinga fica impossibilitado de atender essa demanda, em 

função dos serviços estarem funcionando na condição remota. Salienta que está informando ao 

grupo diretivo sobre o assunto em análise, para terem ciência dessa ação. Continuando a reunião, 

próximo tópico Assuntos Gerais – Rudinei salienta sobre a consulta de candidatos atualmente para 
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vereador e comunica ao grupo diretivo que a decisão, na condição de gestor, é só aceitar fazer 

reuniões com aquelas pessoas que tratarem de temas diretamente ligados ao Campus. Cita sobre a 

última reunião do Conselho de Campus (Concamp), onde foram encaminhadas as demandas de 

alteração  do  regimento,  no  afã  de  alterar  o  nome  do  setor  de  TI,  Auditoria  e  Gabinete.  

Encaminhamento:  realizar  uma reunião extraordinária  do  Concamp,  para  tratarem sobre  essas 

alterações do regimento. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Grupo Diretivo, Rudinei Müller,  

declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Jeziane Almeida de Aquino, lavrei a presente ata, 

que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada. Porto Alegre, quinze 

de setembro de dois mil e vinte.    

___________________________
Rudinei Müller
Diretor-geral do campus Restinga do IFRS

______________________________
Jeziane Almeida de Aquino 
Secretária do campus Restinga do IFRS
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