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Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às nove horas e cinco minutos, pelo 1 

ambiente virtual do Google Meet, sala virtual https://meet.google.com/cew-spth-wnc, foi 2 

realizada a 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Campus do Campus Restinga do Instituto Federal 3 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). A sessão foi convocada pelo diretor-4 

geral, Rudinei Müller, presidente do colegiado, e secretariada pela servidora Jeziane Almeida de 5 

Aquino. Estiveram presentes os membros do Conselho: diretor-geral, Rudinei Müller; 6 

representantes discentes Deise Paiva e Larissa Machado; representantes docentes Félix Nicolai, 7 

Tatiana Teixeira Silveira e  Tiago Bassani Rech; representantes técnico-administrativos em 8 

educação Cauê Pacheco e Davi Jonatas; e representantes da comunidade externa Sibila Francine 9 

Tengaten Binotto (Assufrgs), Eduardo Abed (Acobreve) e Cláudia Maria da Cruz (Themis). 10 

Justificaram ausência os conselheiros Pedro Leite e Márcia Pedroso. A reunião foi convocada com 11 

a seguinte pauta: 1. Revisão e alterações na Instrução Normativa nº 002 que Regulamenta o 12 

Sistema de Monitoramento por Videossegurança (SMV). 2. Proposta de Grupo de Trabalho sobre 13 

Cooperação Técnica. 3. Regulamentação da Comissão Interna de Prevenção à Acidentes e 14 

Violência Escolar (CIPAVE); 4. Orçamento 2020. 5. Assuntos gerais. Dando início à reunião, o 15 

diretor-geral solicitou inversão da pauta, iniciando a reunião pelo item 3, ao que todos presentes 16 

foram favoráveis. 1. Regulamentação da Comissão Interna de Prevenção à Acidentes e Violência 17 

Escolar (CIPAVE). Foi apresentado pelo diretor a legislação referente ao documento e convidou a 18 

servidora Daniela Sanfelice, coordenadora da CIPAVE, para apresentação dos trabalhos realizados. 19 

Não havendo esclarecimentos serem realizados, passou-se à votação do documento. Aprovado 20 

com 10 votos favoráveis. 2. Revisão e alterações na Instrução Normativa nº 002 que 21 

Regulamenta o Sistema de Monitoramento por Videossegurança (SMV). O diretor apresentou a 22 

legislação e documentos internos referentes à pauta. O servidor Cauê foi convidado a apresentar 23 
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as principais mudanças no documento. Além do nome da comissão, a comissão já fará análise das 24 

imagens juntamente com  a solicitação e outras atribuições foram realocadas. Aberto à discussão, 25 

não houveram manifestações, sendo o documento aprovado com 9 votos favoráveis e uma 26 

abstenção. 3. Proposta de Grupo de Trabalho sobre Cooperação Técnica. O diretor apresentou o 27 

assunto e a situação do campus.  Apresentou que a proposta de criação do grupo de trabalho é 28 

oriundo do grupo diretivo e as orientações internas do IFRS, que cabem ao diretor e ao reitor a 29 

decisão, sem critérios objetivos definidos. A servidora Tatiana questionou sobre se não haverá 30 

sobreposições e se o documento é realmente necessário. Davi coloca a questão do fluxo a ser 31 

seguido em relação à cooperação técnica (externa) e à colaboração técnica (interna) os critérios de 32 

quem libera e acolhe os servidores. Tiago expõe suas dúvidas, se não seria de organização de 33 

servidores, a IN da reitoria coloca a questão financeira em colaboração financeira. Sugere fazer a 34 

discussão com novos conselheiros, que deverão assumir nos próximos dias. Em regime de votação: 35 

a) Definição do GT hoje; e b) Adiar para próxima reunião do Conselho de Campus. Adiamento da 36 

discussão da pauta para a próxima reunião aprovado por 09 votos e uma abstenção. 4. 37 

Orçamento 2020. Rudinei informou que o Pedro está substituindo a diretoria de administração e 38 

está em outra reunião no momento. Informou que o Campus está fechado desde o dia 15/03/2020 39 

para atividades presenciais e teve redução de alguns gastos, como luz, diárias, combustíveis, entre 40 

outros, totalizando duzentos e noventa e nove mil reais a menos do que o previsto. E que a direção 41 

tem que realocar o orçamento para não devolver recurso para união e que em outubro houve um 42 

período de inversão do orçamento entre custeio e investimento. Rudinei coloca que a direção está 43 

empenhada em reverter a aplicação do recurso em outros itens necessários ao campus ou adiar a 44 

utilização do recurso, que é até maio do próximo ano. Rudinei esclarece que valores já 45 

empenhados não tem como refazer o empenho, mas pode ser gasto até meados do próximo ano. 46 

Informou que cem mil reais fossem revertidos em capital, dentro de algumas prioridades de 47 

funcionamento do campus e adequações às regras sanitárias e de inclusão. De custeio, sessenta 48 

mil foram destinados para manutenção e material de expediente, além de destinar para 49 

coordenadores de curso informar prioridades aos cursos. Tatiana lembrou do banheiro agênero do 50 

bloco 2 do Campus, que já havia sido encaminhado na gestão anterior. Rudinei disse que 51 

encaminharia com o DAP no mesmo dia. Cláudia sugere campanha de conscientização para 52 

manutenção e preservação dos espaços do campus. Rudinei informou que o campus está 53 
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realizando algumas manutenções para o retorno. Informe sobre Orçamento 2021. MEC 54 

encaminhou um corte para o IFRS em torno de 21% para 2021, se fosse repassado para todo IFRS 55 

de maneira linear. Grupo diretivo definiu que fosse realizada uma gestão integrada de todo o IFRS 56 

no sentido de manter os programas e funcionamento do campus e que não houvesse disputas 57 

internas do IFRS por verba. Foi constituído um GT com 6 diretores-gerais e 6 diretores de 58 

administração. Foi reprovada a proposta, e voltou ao CD a proposta de utilizar a matriz CONIF. 59 

Perdas de 5% (Campus Restinga está neste grupo) a 30%, e que se constituísse um fundo de 2% de 60 

cada campus para ajudar campi que não conseguissem manter seu funcionamento. Rudinei 61 

informe que com cortes o orçamento do Campus será de R$ 1.757.785,22 para 2021. Tiago 62 

lembrou que este orçamento é o equivalente de 2017. Rudinei colocou que cada campus é mais 63 

forte se o todo for mais forte, sendo uma pauta defendida pelos servidores do campus Restinga 64 

historicamente. 5. Assuntos gerais. Rudinei informou que foram organizados os editais de inclusão 65 

digital e entregas de chips e que os tablets serão encaminhados quando chegarem ao campus. 66 

Rudinei agradece aos conselheiros(as) que se despedem do conselho neste reunião. Nada mais a 67 

ser tratado, o presidente do Conselho de Campus, Rudinei Müller, declarou encerrada a reunião. E, 68 

para constar, eu, Jeziane Almeida de Aquino, Secretária desta reunião, lavrei a presente ata, que, 69 

após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada. Porto Alegre, vinte e um 70 

de outubro de dois mil e vinte. 71 
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