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Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dezessete horas, pelo ambiente virtual 1 

do Google Meet, sala virtual https://meet.google.com/eyc-dbqk-hfs, foi realizada a 4ª Reunião 2 

Extraordinária do Conselho de Campus do Campus Restinga do Instituto Federal de Educação, 3 

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

Müller, presidente do colegiado, e secretariada pela servidora Thaís Teixeira da Silva. Estiveram 5 

presentes os membros do Conselho: diretor-geral, Rudinei Müller; representantes discentes Lúcio 6 

Costa da Rocha, Viviane Baltazar Rodrigues e Stefania de Castro; representantes docentes Daniela 7 

Nicoletti Fávero, Jean Carlo Hamerski e  Tiago Bassani Rech; representantes técnico-8 

administrativos em educação Márcia Pereira Pedroso, Pedro Sérgio Mendes Leite e Geovana 9 

Prante Gasparotto; e representante da comunidade externa Sibila Francine Tengaten Binotto 10 

(Assufrgs). A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Posse dos novos membros. 2. 11 

Aprovação do Plano de Ação 2021 do Campus Restinga. 3. Assuntos gerais. Iniciada a reunião, o 12 

diretor-geral, Rudinei Müller, deu posse a todos(as) conselheiros(as) presentes, devido a primeira 13 

reunião do novo mandato iniciado em 29 de outubro de 2020. Passando-se ao próximo pauta. 2. 14 

Aprovação do Plano de Ação 2021 do Campus Restinga. O diretor-geral convidou o coordenador 15 

de Desenvolvimento Institucional, Gleison Samuel do Nascimento, para apresentar a proposta e a 16 

metodologia seguida para elaboração do Plano de Ação. Passada à discussão da proposta, foram 17 

apresentados as seguintes sugestões. Tiago comentou a situação de repetição na página 11. Mikael 18 

colocou que seria outra a ação, sendo um erro de preenchimento. Na ação: "Manter os projetores 19 

multimídia em sala de aula e equipamentos audiovisuais (comunicação) R$ 10.000,00 Orçamento 20 

Gestão de Administração", o correto seria a ação "Disponibilizar diárias e passagens para todos os 21 

setores. Correção de um parêntese extra na última linha da página 14. Padronização do registro da 22 

palavra campus (deve ser sempre em itálico e com inicial maiúscula quando vier seguido de 23 
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Restinga). Alterar a redação de “Assessoria de Comunicação” para “Setor de Comunicação”. Após a 24 

avaliação mais geral, foram realizados os destaques que seguiram com votação para cada 25 

destaque. Destaque 1, realizado pela conselheira Márcia: Inserir a ação de Bolsas para Núcleos e 26 

Incubadora com recursos extraorçamentários. Aprovado com 10 votos favoráveis. Destaque 2, 27 

realizado pela conselheira Márcia: Dar prioridade, junto à resolução, à ação de Bolsas para Núcleos 28 

e Incubadora com recursos extraorçamentários, para os recursos extra orçamentários, com 29 

articulação junto à reitoria: a) Bolsas de monitoria para Núcleos: R$ 12.000,00 (doze mil reais); 30 

Bolsas de monitoria para o Napne para atender estudantes com necessidades educacionais 31 

específicas (metade do valor está no orçamento), com recurso já previsto na página 48; c) Bolsa de 32 

monitoria e recursos para Incubadora : R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Aprovado com 10 votos 33 

favoráveis. Destaque 3, realizado pelo conselheiro Jean: Repetir, com recursos extra 34 

orçamentários, as ações previstas com recursos orçamentários, acrescentando 60% aos valores 35 

previstos. Aprovado com 9 votos favoráveis e uma abstenção. A partir das 19h45, o conselheiro 36 

Tiago Rech ausentou-se da reunião em virtude de compromisso de ensino, assumindo o 37 

conselheiro docente suplente Wagner Guimarães. Passou-se ao Destaque 4, realizado pela 38 

conselheira Geovana: Alterar as ações no Objetivo Específico "Efetivar uma articulação política com 39 

a Reitoria do IFRS para alteração da modalidade do Campus Restinga na portaria de 40 

dimensionamento do MEC" (passar da modalidade 70 professores/45 técnicos para 90 41 

professores/60 técnicos) que inicia na página 14, substituindo-as pela redação que segue: 42 

"Articular a ampliação da força de trabalho permanente do campus, no caso dos técnico-43 

administrativos em educação com base no dimensionamento de pessoal e dos diagnósticos da 44 

força de trabalho e, no caso dos docentes, com base em estudos das cargas horárias docentes e de 45 

sua distribuição equitativa." Aprovado com 8 votos favoráveis e uma abstenção. Destaque 5, 46 

realizado pela conselheira Geovana: Substituir as ações de aquisições de acervo bibliográfico pelo 47 

texto abaixo, tornando a ação mais genérica (pg. 16): Adquirir acervo bibliográfico para cumprir e 48 

atualizar os Projetos Pedagógicos dos Cursos.  Valor: 200.000,00, Coordenações de Cursos. 49 

Aprovado com 9 votos favoráveis. Após os destaques o texto completo do Plano de Ação 2021 do 50 

Campus Restinga foi aprovado com 9 votos favoráveis. No item de Pauta 3. Assuntos gerais: o 51 

diretor informou que estão sendo realizadas reuniões sobre o início do segundo ciclo de Atividades 52 

Pedagógicas Não presenciais e que a discussão deve entrar em pauta do Conselho Superior do 53 
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IFRS. Nada mais a ser tratado, o presidente do Conselho de Campus, Rudinei Müller, declarou 54 

encerrada a reunião. E, para constar, eu, Thaís Teixeira da Silva, secretária desta reunião, lavrei a 55 

presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada. Porto 56 

Alegre, quatro de novembro de dois mil e vinte. 57 
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