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Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quinze horas minutos, pelo 1 

ambiente virtual do Google Meet, https://meet.google.com/vim-fssa-iay, foi realizada a 9ª 2 

Reunião Extraordinária do Conselho de Campus do Campus Restinga do Instituto Federal de 3 

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

geral, Rudinei Müller, e secretariada pela servidora Thaís Teixeira da Silva. Estiveram presentes 5 

ainda os membros do Conselho: representantes discentes Viviane Baltazar Rodrigues e Lucio 6 

Costa da Rocha; representantes docentes Daniela Nicoletti Fávero, Jean Carlo Hamerski e Tiago 7 

Bassani Rech; representantes técnico-administrativos em educação Gisele Fraga do Nascimento, 8 

Alini Gomes Ferreira e Mikael Marques de Medeiros; e representantes da comunidade externa 9 

Cláudia Maria da Cruz (Themis) e Sibila Binotto (Assufrgs). Justificou ausência o conselheiro 10 

Pedro Sergio Mendes Leite. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1) Alteração 11 

orçamentária; e 2) Relato Comissão Memorial. Iniciada a reunião pela pauta 1) Alteração 12 

orçamentária: O diretor-geral, Rudinei Müller, informou itens previstos em Plano de 13 

Desenvolvimento Institucional e no Plano de Ação, que deve ser aprovada pelo Concamp, a 14 

partir do encaminhamento da gestão. Informou que em 2021 o orçamento não será cumprido 15 

conforme previsto, em virtude do campus estar fechado, e para obedecer os prazos previstos de 16 

conversão de rubrica, somada à demanda da área de Recursos Naturais de criação de infra no 17 

campus para atender à verticalização do eixo. A proposta foi encaminhada neste momento do 18 

ano, pois o Plano de Ação de 2021 foi aprovado em setembro/20 e após foi aprovada uma 19 

Instrução Normativa que estabelece as formas que devem ser realizadas a criação de novos 20 

espaços físicos no campus, como obras. Desta forma, o Conselho de Campus aprovou a 21 

realização da obra do laboratório de Agroecologia. A partir da aprovação foi dado seguimento 22 

junto à Diretoria de Projetos e Obras do IFRS para continuação do projeto, licitações e outros 23 
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aspectos. Na reunião, foi colocado que devido à pandemia com alteração de preços, os recursos 24 

externos que foram conseguidos através de emenda parlamentar seriam insuficientes para 25 

conclusão da obra, de 150 (cento e cinquenta) mil reais. Com este valor só se conseguiria 26 

levantar estrutura básica do laboratório sem conseguir disponibilizar nenhum valor a mais, 27 

propondo o diretor da DPO que fosse revisto o PA do campus para reversão orçamentária. 28 

Tendo sido encaminhado junto ao DAP as possibilidades de reversibilidade de orçamento. 29 

Entendeu-se também a necessidade de realizar obras de acesso ao laboratório. O DAP ficou de 30 

elaborar a proposta, informando os itens passíveis de reversão, e foi encaminhado para parecer 31 

de áreas mais afetadas, como o curso de Guia de Turismo e a Comissão de Organização e 32 

Acompanhamento, que trata das capacitações. A pauta foi encaminhada em função do prazo 33 

para reversão ser até o final da semana. A proposta foi de inversão de 200 (duzentos) mil reais, 34 

com a construção do laboratório e dos acessos ao laboratório e à quadra. Aumentou-se os 35 

percentuais além do previsto ao PA para fomento interno. Foi compreendido que o parecer do 36 

Guia de Turismo seria necessário em virtude de ser uma das propostas previstas no PA que 37 

sofreriam alteração. Foi lido o parecer do Guia de Turismo, informando que cerca de 20 (vinte) 38 

estudantes estariam aptos às viagens, totalizando 18 (dezoito) mil reais para o Uruguai e demais 39 

viagens nacionais, o restante do recurso. Rudinei fez a leitura do parecer da COA, sugerindo que 40 

se fosse possível executar os recursos do Guia de Turismo e de capacitação deveriam ser 41 

mantidos, mas sem devolução de recurso. Em seguida, o diretor passou a palavra à Diretora de 42 

Administração, Caroline Kulba, ela explicou que as alterações orçamentárias possuem janelas de 43 

abertura, no mês 5 (maio) e no mês 8 (agosto), e para reversão orçamentária leva 2 (dois) 44 

meses. O orçamento estava contingenciado e foi recebido no dia 2 ou 3 de agosto, não tendo 45 

como ser feita a proposta antes, por não saber se chegaria ou não o orçamento. Sobre os itens a 46 

serem revertidos, até o momento do ofício, não havia informação nem demanda de que haveria 47 

viagens técnicas. Quanto à capacitação é mais complexo, pois as ações são previstas em 48 

setembro, mas a proposta orçamentária é em julho, ou seja, antes do PA. Isso pode ser 49 
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ajustado, mas ano passado o governo não deixou detalhar orçamento na rubrica de capacitação 50 

nem de investimento, estando portanto na rubrica de custeio do campus. Para ser executado 51 

em capacitação também seria necessário realizar a reversão. Para executar pagamento de 52 

diárias e passagens, bolsas. Para pagamento de curso ou evento precisa ocorrer processo 53 

licitatório, com dispensa ou inexigibilidade. Por circunstância, há apenas uma servidora para 54 

fazer processos licitatórios. Quanto aos demais itens previstos para reversão, são valores que 55 

não serão executados, em virtude da pandemia ou de não ter contrato vigente. Tiago 56 

mencionou em relação ao parecer sobre o reajuste de valores às viagens. Tiago informou que 57 

houve reunião docente e foram levantados alguns pontos. Levantou que a gestão encaminhou o 58 

redirecionamento do valor do Guia porque não teve demanda, e coloca que as viagens não 59 

aconteceram por causa pandemia. Pergunta porque não foi dialogado antes, porque a gestão 60 

não promoveu o diálogo. Sobre a reunião solicita que sejam respeitadas as demandas do curso 61 

de Guia de Turismo. Por que não houve diálogo anterior quando já haviam recursos disponíveis. 62 

Ficando difícil compreender a estratégia, pois o campus sempre se pautou pelo diálogo e isso 63 

não aconteceu. Fica temerário com próximas alterações. Rudinei colocou que quando foi falado 64 

sobre a conversão, foi conversado com o curso de Guia e se compreendeu que em virtude da 65 

pandemia não seria possível executar o recurso. Sendo que a posição razoável sobre ser 66 

atendido a verba do Guia de Turismo. Sobre a questão do diálogo, quando se olha pra trás, 67 

sempre se pode pensar que se podia ou se deveria ter encaminhado antes. Mas algumas 68 

questões convergiram, sobre o valor da obra, sobre a questão orçamentária, e ainda sobre 69 

porque encaminhar para o eixo de recursos naturais, porque em outras épocas foram investidos 70 

recursos para demais áreas do campus, pelo compromisso com o PDI. Viu-se na brecha do 71 

orçamento que poderia ser feito. Entende que poderia ter sido encaminhado antes, mas não 72 

pode deixar de encaminhar quando se percebe. Cláudia questiona mais informações. Rudinei 73 

explicou sobre a emenda parlamentar para a ação. O recurso da emenda só pode ser usado para 74 

construir os laboratórios. Daniela questionou se no caso de retorno híbrido teria verba para 75 
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limpeza e merenda. Sugere retorno das reuniões gerais. Rudinei assumiu o compromisso de 76 

realizar as reuniões, e informa que já está previsto os valores no caso citado pela conselheira. 77 

Tiago coloca que a crítica é quando se entende que poderia ser melhor organizado. Gleison se 78 

inscreveu para fazer alguns esclarecimentos. Que no parecer do DI sobre a obra sinalizou a 79 

necessidade da emenda parlamentar. A oportunidade, a partir do trabalho dos colegas 80 

proponentes, em propor o espaço, buscar recurso de emenda, elaborar o projeto. E culminou 81 

em julho o resultado do trabalho, ter a aprovação do espaço no Concamp, discutindo-se a 82 

oportunidade de realização da obra. Priorização, traz o histórico da aprovação do recurso de 83 

aprovação do eixo, pois quando se aprova em eixo se opta por investir no eixo e foi informado 84 

que deveria ter investimento no curso. Acredita que o momento é de investir no eixo. Rudinei 85 

informou que as vagas docentes são discutidas segundo IN IFRS 02/2021, que constitui 86 

comissões de dimensionamento para definir as questões. Alini coloca que a intenção não é 87 

priorizar um curso em relação a outro. Devido à pandemia, as viagens não foram realizadas, e 88 

este ano não havia a perspectiva de serem realizadas. A partir do parecer do curso, ficou-se 89 

sabendo da abertura das fronteiras e possibilidade de realização de viagens. Concorda que o 90 

valor possa ser mantido. Faz uma contraproposta. Sugere que seja revertido o valor total da 91 

capacitação que é de 44 (quarenta e quatro) mil reais, tendo sido sugerido apenas a metade do 92 

valor para reversão, mantendo os valores do Guia de Turismo. Proposta de encaminhamento: 93 

votar a proposta retirando a rubrica de Turismo (manter os 30mil no Plano de Ação) e 94 

mantendo valor de 7 (sete) mil reais em diárias, com 3 (três) mil para serem convertidos; 95 

acrescer 22 (vinte e dois) mil da verba de capacitação, totalizando 44 (quarenta e quatro) mil. 96 

Divane questionou os valores das diárias. Caroline colocou que o valor total das diárias foi 97 

proposta a retirada. Teria que tirar de outro lugar. Caroline informa que dia 18/10 terá um novo 98 

período de reversão, mas demora 2 meses para retornar o valor. Coloca que foi proposta no 99 

Grupo Diretivo com base no que ocorreu ano passado. A intenção real é não devolver 100 

orçamento, como ano passado. Em votação a proposta com as sugestões de alteração: 1) A 101 
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favor: 10 (dez) votos 2) Contrária: nenhum; 3) Abstenções: nenhuma. Aprovada a sugestão 102 

consensuada no Conselho. Passou-se à pauta 2) Relato Comissão Memorial: Rudinei informou 103 

que a comissão se reuniu para encaminhar uma placa em homenagem à servidora Mirelle 104 

Barcos Nunes e que as atividades de constituição de memorial serão realizadas via projeto 105 

indissociável. Nada mais havendo a ser tratado, o diretor-geral, Rudinei Müller, declarou 106 

encerrada a reunião. E, para constar, eu, Thaís Teixeira da Silva, secretária desta reunião, lavrei 107 

a presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada. 108 

Porto Alegre, vinte de agosto de dois mil e vinte e um. 109 
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