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ATA Nº 01/2020 

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às 1 

13:00horas, reuniram-se membros do Conselho de Campus do 2 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 3 

do Sul – Campus Sertão,  Estado do Rio Grande do Sul, no 4 

Auditório do Prédio Administrativo, onde compareceram os 5 

seguintes conselheiros: Representantes dos Docentes, 6 

Luciani Figueiredo Santin e Valério Rossetto, Representantes da 7 

comunidade externa; Altair Fassini Gonçalves; Representantes dos 8 

discentes; Luana Borges da Silva. A reunião foi coordenada pelo 9 

Presidente do Conselho de Campus o Professor Odair José 10 

Spenthof, e Secretariado pelo servidor Valdir Francisco Schafer. 11 

Expediente: O Senhor Presidente Odair José Spenthof declarou 12 

aberta a reunião, e a seguir, dando sequência colocou em 13 

discussão as seguintes pautas: 1ª- Homologação do edital 14 

048/2019, de 28 de novembro, das inscrições de candidatos a 15 

representantes do CONCAMP. 2ª- Posse dos novos Conselheiros: 16 

Representando os Docentes; Titular Rodrigo Bruno Santolin, 17 

Suplente, Heron Lisboa; Representando os Técnicos 18 

Administrativos Titlar; Juliana Fagundes dos Santos. 3ª- 19 

Homologação do edital de afastamento dos Técnicos 20 

Administrativos. 4º -  Parecer e/ou aprovação do pedido de 21 

afastamento integral para Mestrado da Servidora Edinete Rita Folle 22 

Cecconello, processo nº 23371.000707/2019-11. 5º - Parecer e/ou 23 

aprovação do pedido de afastamento integral para Mestrado da 24 

Servidora Ana Letícia Franzon, processo nº 23371.000705/2019-22. 25 

6º - Parecer e/ou aprovação do pedido de afastamento integral para 26 

Mestrado do Servidor Fernando Folle Sertoli, processo nº 27 

23371.000722/2019-60. 7º - Parecer e/ou aprovação do pedido de 28 

afastamento integral para Mestrado do Servidor Dagmar Pedro 29 

Tamanho, processo nº 23371.000710/2019-35. 8º - Parecer e/ou 30 

aprovação do pedido de afastamento integral para Doutorado da 31 

Servidora Carla Alves, processo nº 23371.000706/2019-77. As 32 

pautas foram aprovadas por unanimidade.  De imediato passou-se ao 33 
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período de discussão e votação, pela plenária da matéria constante da ORDEM 34 

DO DIA. 1ª- HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL 048/2019, DE 28 DE 35 

NOVEMBRO, DAS INSCRIÇÕES DE CANDIDATOS A 36 

REPRESENTANTES DO CONCAMP. Foi aprovado e homologado 37 

por unanimidade pelos conselheiros. 2ª- POSSE DOS NOVOS 38 

CONSELHEIROS: Representando os Docentes; Titular Rodrigo 39 

Bruno Santolin, Suplente, Heron Lisboa; Representando os 40 

Técnicos Administrativos; Titular; Juliana Fagundes dos Santos. 3ª- 41 

HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL DE AFASTAMENTO DOS 42 

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS. Foi aprovado e homologado por 43 

unanimidade pelos conselheiros. 4º -  PARECER E/OU 44 

APROVAÇÃO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO INTEGRAL 45 

PARA MESTRADO DA SERVIDORA EDINETE RITA FOLLE 46 

CECCONELLO, PROCESSO Nº 23371.000707/2019-1. Foi 47 

disponibilizado o processo para os conselheiros analisar, onde foi 48 

chamado o servidor Darlei que é chefe imediato da Edinete para 49 

esclarecer o andamento do setor caso fosse aprovado o 50 

afastamento da servidora, o servidor Darlei esclareceu que os 51 

pregões quem faz é a Servidora Edinete e a Servidora Patricia, que 52 

hoje está cedida para o Campus Erechim, e que ela ajuda nos 53 

pregões aqui do Campus, a cedência é problema de saúde da 54 

servidora  pois ela mora em Erechim e não tem condições de dirigir 55 

no momento, a cedência não é definitiva e acha que se 56 

precisarmos, o Campus Erechim poderia nos dar suporte, 57 

perguntado ao Diretor Odair desta possibilidade, ele falou que o 58 

relacionamento entre os Campus é muito bom, acredita também 59 

que se precisar de suporte será atendido. Odair coloca uma 60 

sugestão de liberar por seis meses todos os pedidos, e após, seria 61 

feita outra análise, os conselheiros debateram a questão e 62 

decidiram aprovar por unanimidade o afastamento na íntegra do 63 

processo. 5º - PARECER E/OU APROVAÇÃO DO PEDIDO DE 64 

AFASTAMENTO INTEGRAL PARA MESTRADO DA SERVIDORA 65 

ANA LETÍCIA FRANZON, PROCESSO Nº 23371.000705/2019-22. 66 

Analisado o processo da servidora pelos conselheiros, decidiram 67 
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pedir para a Ana esclarecer seu afastamento, onde a servidora 68 

esclareceu que trabalham em uma equipe de quatro servidoras 69 

mais uma estagiária, onde todos fazem praticamente a mesma 70 

coisa, com exceção dos Diplomas que é feito pela Coordenadora 71 

Deise, que entende que o setor não será prejudicado com seu 72 

afastamento. Depois de ouvir a servidora os conselheiros decidiram 73 

aprovar o afastamento por unanimidade. 6º - PARECER E/OU 74 

APROVAÇÃO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO INTEGRAL 75 

PARA MESTRADO DO SERVIDOR FERNANDO FOLLE 76 

SERTOLI, PROCESSO Nº 23371.000722/2019-60. Foi analisado o 77 

processo pelos conselheiros e pediram para o servidor fazer uso da 78 

palavra, Fernando coloca que está pedindo o afastamento por 12 79 

meses, por necessitar para um bom andamento no mestrado, fala 80 

ainda que é o único motorista concursado no IFRS, e que já há 81 

muito tempo o Diretor autoriza perante carteira exigida servidores a 82 

dirigirem os carros, falou ainda que temos um motorista terceirizado 83 

habilitado para dirigir o ônibus e caminhão e que se precisar o 84 

motorista do IFSUL- Campus Passo Fundo colabora, pois o servidor 85 

Fernando já diversas vezes fez viagens para eles. Os conselheiros 86 

analisaram o processo e aprovaram o afastamento por unanimidade 87 

conforme pedido. 7º - PARECER E/OU APROVAÇÃO DO PEDIDO 88 

DE AFASTAMENTO INTEGRAL PARA MESTRADO DO 89 

SERVIDOR DAGMAR PEDRO TAMANHO, PROCESSO Nº 90 

23371.000710/2019-35. Analisado o processo de afastamento pelos 91 

conselheiros, solicitaram para que o servidor esclarecesse seu 92 

afastamento, Dagmar falou que necessitava de afastamento total, 93 

pois precisa focar no mestrado para um melhor andamento. O setor 94 

onde o servidor trabalha é os contratos, e que está entrando outro 95 

servidor para dar o suporte, assim não prejudicando o andamento 96 

do setor. Analisado pelos conselheiros, aprovaram por unanimidade 97 

o pedido de afastamento do servidor. 8º - PARECER E/OU 98 

APROVAÇÃO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO INTEGRAL 99 

PARA DOUTORADO DA SERVIDORA CARLA ALVES, 100 

PROCESSO Nº 23371.000706/2019-77. Analisado o processo 101 
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pelos conselheiros, viram que é a única servidora do laboratório e o 102 

pedido de afastamento é de três anos, o pedido ainda foi feito em 103 

2019 onde foi feita duas tentativas de reunião do CONCAMP e não 104 

deu quórum suficiente, ela fala em o Campus contratar um 105 

estagiário enquanto ela estiver afastada, ela cita ainda a servidora 106 

Denise Bilibio que se prontificou em ajudar quando necessário, na 107 

parte administrativa, a questão é que este ano o orçamento foi 108 

diminuído e provavelmente não vai haver contratação de 109 

estagiários, mesmo que houvesse não poderia colocar um 110 

estagiário para fazer as mesmas coisas da servidora, pois a 111 

servidora trabalha em um lugar insalubre e o estagiário é para 112 

auxiliar a servidora presente no local de trabalho. Depois de 113 

constatado como funciona o setor, os conselheiros voltam a discutir 114 

o afastamento da servidora, onde abriu para o voto, o Presidente do 115 

Conselho Odair colocou para votação, de aprovar na íntegra como 116 

está o pedido ou negar o afastamento. Os conselheiros votaram, e 117 

por cinco votos decidiram por rejeitar o pedido da forma como ele 118 

está, houve duas abstenções, totalizando sete votos. O presidente 119 

do Conselho Professor Odair, pediu se existe algum 120 

questionamento em relação ao Campus, A conselheira Luana 121 

representando os Discentes pediu para fazer alguns 122 

questionamentos em função dos cercados ao redor dos APs do 123 

Técnicos, pediu como iria funcionar, Odair coloca que irá funcionar 124 

de acordo com o regulamento disciplinar, durante o dia é aberto 125 

Luana coloca que o comentário é que os portões seriam trancados, 126 

e já estavam vendo até as leis que não poderiam deixar trancados, 127 

estes são os comentários que estão rolando, Odair coloca que 128 

existe um projeto do Engenheiro, outros Campus já existe o 129 

cercamento, o Campus é responsável por alunos menores de idade, 130 

inclusive o Campus já foi questionado pelo Ministério Público como 131 

a área da residência é aberta, onde todos entram e saem a hora 132 

que quiser, o que o Campus tem que provar é que estamos fazendo 133 

algo que tenhamos o mínimo de controle, Odair coloca que tem 134 

cinco portões, a cerca é distante dos prédios, os bombeiros 135 
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recomendam que se houver incêndio as pessoas tem que ter 136 

possibilidade de sair para uma área aberta, onde ali tem todas estas 137 

exigências, todos os alojamentos foram liberados pelos bombeiros, 138 

pois todos estão dentro das normas, este ano estamos com lotação 139 

menores de estudantes nos APs. Odair repete que tem cinco 140 

portões, onde existe um grande, no caso de precisar entrar com a 141 

ambulância ou caminhão, em frente a cada um dos alojamentos tem 142 

um portão, e tem um que do acesso para a COOPERATIVA, 143 

esclarecendo que durante o dia, todos os portões serão abertos, no 144 

regulamento diz que o a partir de certo horário o estudante tem que 145 

permanecer nos APs, aí sim que a partir deste horário os 146 

estudantes vão ter acesso só por um portão, justamente para 147 

podermos saber quem está entrando ou saindo dos APs. Nos finais 148 

de semana quando os alunos vão embora, fecha todos os portões, 149 

justamente para termos mais segurança, A conselheira Luana fala 150 

que o comentário envolve alunos de todos os cursos, onde estão 151 

falando que vai virar um presídio, Luana diz que comentou com 152 

certos alunos que em outros Campus que conhece já existe os 153 

alojamentos cercados, que entende que é para ter mais segurança 154 

para os alunos, sabe que o pessoal do Técnico sai de noite para 155 

fora, coloca que enquanto estudante não vê possibilidade melhor de 156 

manter os alunos nos alojamentos nos horários que eles tem que 157 

estar ali, isto é a própria segurança para eles, coloca ainda que se 158 

existir uma alternativa melhor que a comunidade apresente, no 159 

momento ela como representante dos Discente não vê outra opção 160 

no momento, Odair coloca ainda que a residência não é um lugar 161 

obrigatório para os alunos, quem não está contente com as regras, 162 

tem todo o direito de morar fora, a construção não foi feita com 163 

verba de investimento, era de custeio com empenho de 2019. Odair 164 

falou que em 2019 marcou uma reunião com os alunos do Técnico 165 

para explicar o que seria feito e colher sugestões, onde apareceram 166 

meia dúzia de alunos, a partir disso foi feita uma reunião com os 167 

presidentes de turmas, aí ficam falando que derrubaram as árvores 168 

e não foi consultado ninguém, mais um motivo de ter derrubado as 169 
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árvores, veio uma empresa de energia solar para fazer uma análise 170 

do local para futuras instalações de painéis de energia, e foi 171 

constatada que a posição ideal para colocar as placas teria que 172 

derrubar as árvores, foi cortado os ciprestes para futuras melhorias, 173 

fizeram protestos, fica difícil tentar melhorar, pois sempre vai haver 174 

pessoas que discordam com as melhorias, as árvores que foram 175 

tiradas tinham que ser antes de colocar as cercas, pois ao contrário 176 

ficaria mais difícil, pois poderiam cair em cima da cerca, Odair 177 

coloca ainda que já está em contato com a professora Medianeira 178 

juntamente com alunos da Agronomia para fazer um projeto de 179 

paisagismo para este local. Luana coloca a preocupação se existe 180 

câmara que capte imagem de todo o cercado, pois acha que vai 181 

haver tentativa de alunos cortarem a cerca, Odair fala que talvez as 182 

câmaras peguem quase todo o cercado, pois facilitou mais, pois foi 183 

tirada as árvores que dificultavam as imagens, Luana sugere dentro 184 

da possibilidade que seja colocada câmaras que identifique cem por 185 

cento o local, Luana coloca também que há reclamação porque só o 186 

alojamento masculino que está cercado, Odair fala que é só vir mais 187 

recursos que também será feito, concorda plenamente, pois as 188 

meninas também saem fora de hora. A conselheira Luana enquanto 189 

representante dos discentes ficou de esclarecer para os alunos que 190 

ainda não entenderam o cercamento dos alojamentos, dos 191 

benefícios para eles próprios. Nada mais a constar, eu, Valdir 192 

Francisco Schafer, lavrei a presente ATA, que após lida e aprovada 193 

será assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Sertão-RS, 194 

14 de fevereiro de 2020. 195 


