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

virtual do Google Meet, https://meet.google.com/vim-fssa-iay, foi realizada a 10ª 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 presidida pelo diretor-geral, 4 

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

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

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

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

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

Cláudia Maria da Cruz (Themis) e Maria Luiza da Silva Ramos (Assufrgs). Justificou ausência o 10 

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

Apreciação da solicitação de alteração no Regimento Interno Complementar do Campus 12 

Restinga. A reunião começou atrasada em virtude do atraso na reunião anterior. A reunião 13 

começou às 17h. Feita chamada, o diretor apresentou as propostas de alteração do regimento 14 

referente ao setor de Contratos, Compras e Licitações. A diretora de Administração, Caroline 15 

Kulba, faz um breve relato sobre o histórico do setor, que começou junto, e depois foi separado 16 

do setor de Licitações e Contratos na reitoria e solicitou-se no campus a alteração. No 17 

momento, há um problema quanto à quantidade de servidores, pois tem uma coordenação de 18 

contratos, e um setor de compras, mas não existe um contrato sem compra, pois não tem como 19 

a coordenação ficar no final do processo, unindo as competências de ambos setores em um 20 

setor maior. A servidora Lélien Fritsch, coordenadora do setor, colocou que há uma carência de 21 

servidores desde 2017 para atender os dois setores. O setor de contratos não tem como 22 

funcionar sozinho, a menos que o setor de compras e licitações fosse em outra unidade. O 23 
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conselheior Mikael colocou a necessidade de solicitar alteração via Conselho Superior, por se 24 

tratar de regimento aprovado naquela instância. O conselheiro Jean questionou se foi feita 25 

avaliação jurídica sobre alteração no regimento que vá de encontro à legislação. Lélien 26 

esclareceu que as alterações estão justificadas nas solicitações, legalmente falando, que a 27 

solicitação de unificar é uma adequação do regimento à realidade que vivencia, pois as coisas já 28 

estão funcionando assim. O jurídico vai dizer se contraria ou não a lei, e não sobre a parte da 29 

administração. Pode vir apontamento quanto ao regimento do órgão, por isso a questão da CPL. 30 

Proposta: Aprovação da proposta com encaminhamento em paralelo consulta jurídica. 1) a 31 

favor: 10 (dez) votos; 2) contrários: nenhum voto; 3) Nenhuma abstenção. Assuntos gerais: 32 

para 2022 o IFRS terá orçamento de 2021 mais 30%, pois o TCU exigiu que a SETEC usasse 33 

termos técnicos para fazer o orçamentos, usando a matriz CONIF e mais 300 milhões para a 34 

rede federal.  O IFRS teve aumento de 27%, no todo, e a Rede 19%. Também haverá um valor 35 

para inclusão para o IFRS. Nada mais havendo a ser tratado, o diretor-geral, Rudinei Müller, 36 

declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Thaís Teixeira da Silva, secretária desta 37 

reunião, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos 38 

presentes assinada. Porto Alegre, vinte de agosto de dois mil e vinte e um. 39 
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