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Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, pelo ambiente 1 

virtual do Google Meet, meet.google.com/rzu-uhdm-btm, foi realizada a 12ª 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; representantes 6 

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

técnico-administrativos em educação Gisele Fraga do Nascimento, Pedro Sergio Mendes Leite e 8 

Mikael Marques de Medeiros; e representantes da comunidade externa Cláudia Maria da Cruz 9 

(Themis), Sibila Binotto (Assufrgs) e Neila Prestes de Araújo (União da Tinga). Justificou ausência 10 

o conselheiro Lúcio Costa da Rocha. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1) 11 

Apreciação do Plano de Ação 2022; 2) Aprovação da Resolução ad referendum nº 030/2021; 3) 12 

Aprovação das alterações na Instrução Normativa nº 01/2021; 4) Aprovação da Ação de 13 

Desenvolvimento em serviço da servidora Thaís Teixeira da Silva; 5) Assuntos gerais. Passou-14 

se à pauta 1) Apreciação do Plano de Ação 2022. O diretor-geral, Rudinei Müller, apresentou a 15 

proposta e o grupo de trabalho que construiu o Plano de Ação. O coordenador de 16 

Desenvolvimento Institucional, Gleison Nascimento, apresentou a metodologia. Colocou que 17 

houve incremento no orçamento e sugestão de acompanhamento ao longo do ano da execução 18 

do Plano de Ação. A conselheira Gisele registrou sobre o trabalho de intérprete de Libras, 19 

contando com um servidor de 40h e dois de 20h, com 6 estudantes em dois cursos diferentes, 20 

nos turnos da manhã e tarde. O cenário é novo, pois até então haviam mais 2 (dois) intérpretes 21 

de 40h como temporários, mas encerrou o contrato e não foi possível fazer a renovação em 22 

virtude de veto do Ministério da Economia para contratação de temporário para o serviço, 23 
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priorizando a terceirização. Coloca que a carga horária de intérprete não pode ser computada 24 

no total semanal de 40h ou 20h, pois é preciso que o intérprete se prepare para as aulas. Na 25 

pandemia, houve uma ampliação do trabalho e atuação relacionado à acessibilidade para 26 

pessoas surdas, no formato remoto e virtual, e questiona se presencialmente será mantido. 27 

Coloca que no atual cenário, os 3 intérpretes não atenderão todos os trabalhos que são 28 

demandados. Rudinei coloca que há garantia da reitoria ao Colégio de Dirigentes de mais 4 29 

(quatro) contratos de 20h, repondo todas as cargas perdidas. Em votação: Favoráveis: 9 (nove) 30 

votos, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Aprovado. Foi apresentada proposta de 31 

inserção do seguinte trecho na resolução: "Em caso de não execução financeira em tempo hábil 32 

de alguma ação prevista em orçamento, a Comissão de Elaboração do PA 2022, acrescida de um 33 

representante de cada segmento no Conselho de Campus, será convocada para discutir o 34 

remanejamento orçamentário, levando em consideração as prioridades elencadas acima". 35 

Aprovado, por 9 (nove) votos e uma abstenção. 2) Aprovação da Resolução ad referendum nº 36 

030/2021. Tiago questionou o termo "Férias docentes" e sugere acrescer um dia nas férias. 37 

Daniela sugere não ter escrito férias docentes, mas Recesso escolar/férias. Mikael sugere retirar 38 

o item “Férias Docentes”. Aprovada supressão por 10 (dez) votos. Aprovada resolução por 10 39 

(dez) votos. 3) Aprovação das alterações na Instrução Normativa nº 01/2021. Rudinei 40 

apresentou a pauta. Mikael colocou que não foram seguidas as normativas para alterações de 41 

documentos. Thaís observa que a aprovação do regimento interno do Concamp alterou a forma 42 

de protocolo junto ao Conselho e que talvez fosse necessário adequar a IN. Mikael sugere que 43 

se coloque como exigência a comprovação do esquema vacinal completo para ingressar na 44 

instituição. Rudinei coloca que há um parecer do Jurídico do IFRS que considera que o IFRS não 45 

pode colocar restrições à entrada de pessoas na instituição. Aprovada a sugestão de alteração, 46 

com 7 (sete) votos favoráveis, um voto contrário e duas abstenções. 4) Aprovação da Ação de 47 

Desenvolvimento em serviço da servidora Thaís Teixeira da Silva. Rudinei apresentou a 48 

demanda. Aprovada por 9 (nove) votos. 5) Assuntos gerais. Viviane questionou sobre o auxílio 49 
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estudantil de outubro. A informação é que alguns pagamentos serão realizados até o dia 11 e 50 

que o e-mail institucional está disponível para dúvidas. Rudinei coloca que foram feitos 51 

recálculos devido aos valores terem que ser pagos até dezembro. Pedro esclareceu que o 52 

pagamento foi feito hoje e deve entrar na conta segunda ou terça. Viviane colocou que tem 53 

duas estudantes que estão vivendo apenas com o auxílio. Rudinei coloca que serão distribuídos 54 

novos kits de alimentação para o ensino médio. Rudinei informa sobre o problema dos chips foi 55 

encaminhado para a DAE do IFRS que não consegue resolver, pois foram adquiridos pelo 56 

governo federal. Nada mais havendo a ser tratado, o diretor-geral, Rudinei Müller, declarou 57 

encerrada a reunião. E, para constar, eu, Thaís Teixeira da Silva, secretária desta reunião, lavrei 58 

a presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada. 59 

Porto Alegre, oito de outubro de dois mil e vinte e um. 60 
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