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  ATA Nº 005/2018 
 

 
 
Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, com início às dezoito horas, foi realizada a 1 

Terceira Reunião Ordinária do Conselho de Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 2 

Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Veranópolis. A reunião foi realizada na Sala 01 do 3 

Campus Veranópolis, localizada na BR 470, 6.500, Bairro Sapopema – Veranópolis. A sessão 4 

foi convocada e coordenada pelo professor Erik Schüller, Diretor-Geral do IFRS – Campus 5 

Veranópolis e secretariada pela servidora Maiara Juliane Faust. Estiveram presentes os seguintes 6 

conselheiros: representantes discentes - Cristiane Aléssia Portela (suplente), Marcos Marcelo 7 

Levandosvski (titular) e Ricardo Possamai Carvalho (titular); representantes docentes - Fernanda 8 

Pizzato (titular), Leandro Käfer Rosa (titular) e Roger Sá da Silva (titular); representantes 9 

técnico-administrativos - Ademilson Marcos Tonin (titular), Renata Romanzini Ciello (titular) e 10 

Daniel de Carli (titular); representante externo: Jean Carlos Baldissera (titular). Conforme 11 

assinaturas na lista de presença. Os servidores se reuniram para tratar da seguinte pauta: 1. 12 

Informes Gerais. 2. Referendo da Resolução 009/2018. 3. Referendo da Alteração do Calendário 13 

Escolar. 4. Nova definição quanto à oferta do Curso Técnico em Informática. 5. Apresentação de 14 

informações solicitadas: Censo do Processo Seletivo 2018, Projeção de ocupação docente e 15 

Orçamento 2018 executado. 6. Andamento da elaboração do Regimento do Concamp. 7. 16 

Apresentação dos resultados dos processos eleitorais conduzidos pela Comissão Eleitoral do 17 

Concamp. 8. Assuntos gerais. Ordem do dia. 1– Informes gerais: O Presidente do Conselho de 18 

Campus, Professor Erik Schüler, deu início à sessão informando que os novos Pró-reitores já 19 

assumiram seus cargos, assim como o Reitor Professor Júlio Xandro Heck. Ressaltou que se 20 

mantiveram em seus cargos o Pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Professor 21 

Eduardo Girotto, o Diretor de Gestão de Pessoas, Técnico em Assuntos Educacionais Marc 22 

Emerim, e a Pró-reitora de Administração, Professora Tatiana Weber, os demais foram 23 

substituídos. Comunicou que já aconteceu a primeira reunião do Colégio de Dirigentes com a 24 

nova gestão, na qual foram tratados diversos assuntos que serão informados mais detalhadamente 25 

na Reunião Geral que ocorrerá em quatorze de junho de dois mil de dezoito. Informou que o 26 

Campus está com apenas uma obra em andamento, de iluminação elétrica, e que falta apenas a 27 

colocação das grades nas janelas, a qual tem prazo contratual até julho ou agosto. 2. Referendo 28 

da Resolução 009/2018: O Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, 29 

relembrou que se tratava da inclusão da assistente social como membro nato na comissão de 30 

assistência estudantil. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 3. Referendo da 31 

Alteração do Calendário Escolar: O Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik 32 

Schüler, comunicou que se tratava da recuperação dos dias letivos decorrente da paralisação dos 33 

caminhoneiros. O conselheiro Leandro Käfer Rosa solicitou que nas próximas ocasiões como 34 

esta seja realizada consulta a este conselho, visto que é o órgão representativo de todos os 35 

segmentos do Campus.  Ressaltou que na situação em questão solicitou por e-mail que esta 36 

consulta fosse realizada e seu pedido não foi acatado. Lembrou que foi realizada consulta apenas 37 

com os que estavam presentes na ocasião, porém essa decisão impacta a todos e deve ocorrer de 38 

forma democrática. Após estas considerações o Presidente do Conselho de Campus, Professor 39 

Erik Schüler, colocou em votação e a alteração do calendário escolar foi aprovada por 40 
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unanimidade. 4. Nova definição quanto à oferta do Curso Técnico em Informática: O 41 

Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, explicou que hoje é ofertado o curso 42 

Técnico em Informática na modalidade subsequente ao ensino médio, o qual carece de 43 

alterações, pois é consenso entre os professores que se faz necessário melhorar a sua qualidade. 44 

Lembrou que foi formada uma comissão para propor um novo projeto deste curso, o qual teria 45 

20% da sua carga horário em EAD, a fim detorná-lo mais atrativo. Ressaltou que a comissão fez 46 

este projeto, porém foi publicado um decreto do MEC alterando algumas exigências com relação 47 

à carga horária EAD. Dessa forma o Campus não poderá ofertar o curso com esta modalidade de 48 

ensino, devido às exigências estabelecidas por ele. Informou que foi realizada uma conversa 49 

entre a Direção-Geral, a Direção de Ensino e os professores, chegando a uma nova proposta na 50 

qual o curso de informática aconteceria através de cursos profissionalizantes de extensão até que 51 

se tenham condições de realizá-lo como curso técnico integrado ao ensino médio. O conselheiro 52 

Daniel de Carli solicitou que, quando houver outras questões como essa, seja disponibilizada 53 

alguma documentação ou processo da Direção de Ensino aos conselheiros com antecedência 54 

para que estas decisões sejam tomadas com mais conhecimento. Colocado em votação, a 55 

proposta foi aprovada por unanimidade. 5. Apresentação de informações solicitadas: Censo do 56 

Processo Seletivo 2018, Projeção de ocupação docente e Orçamento 2018 executado: O 57 

Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, explicou que devido à grande 58 

demanda que possui trouxe os dados que possuía, conforme seus arquivos de controle. Após, 59 

realizou uma apresentação contendo o número de vagas ofertadas e de inscritos para os cursos 60 

oferecidos no processo seletivo de 2018. O conselheiro Leandro Käfer Rosa ressaltou que havia 61 

solicitado estes dados de maneira mais detalhada, principalmente com relação às modalidades de 62 

ingresso. Destacou a importância de que se conheça até onde o campus alcança as 10 (dez) 63 

formas de concorrência previstas, para que isso sirva de base na divulgação do próximo processo 64 

seletivo a fim de promover de fato a inserção social. Informou que encaminhou uma planilha no 65 

momento da solicitação para que fosse realizado o preenchimento. Explicou que há um relatório 66 

do processo seletivo que pode ser extraído com as informações por ele solicitadas. Solicitou que 67 

na próxima reunião estas informações sejam disponibilizadas da forma solicitada. O Presidente 68 

do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, informou que os dados que ele possui são os 69 

expostos. Salientou que o fato dos alunos chegarem ao campus com seus automóveis demonstra 70 

que, aparentemente, o público alvo não tem sido atingido, bem como o IDH do município que é 71 

bastante elevado. Comunicou que, olhando de um panorama geral, sem olhar para números, é 72 

notório que os alunos que o campus possui não são o principal público alvo dos institutos. 73 

Ressaltou que, de fato, é necessário fazer a divulgação em outros lugares, porém acredita que 74 

com a oferta do ensino médio integrado isso possa mudar. Destacou que é papel da COPERSE 75 

saber onde deve ser feita essa divulgação. Solicitou que o conselheiro Leandro Käfer Rosa 76 

mande e-mail solicitando que este tópico continue na pauta. O conselheiro Leandro Käfer Rosa 77 

lembrou que os dados solicitados também contemplavam as cidades das quais os alunos eram 78 

provenientes, no intuito de verificar o alcance das ações do Campus. O conselheiro Ademilson 79 

Marcos Tonin informou que ele possui esta informação dos alunos que se matricularam. O 80 

Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, apresentou uma lista de servidores 81 

docentes existentes e dois que estão sendo solicitados juntamente com uma projeção de carga 82 

horária para dois cursos superiores e dois cursos integrados ao ensino médio. Ressaltou que seus 83 

esforços estão voltados para a implementação de mais um curso de ensino médio integrado, no 84 

intuito de cumprir a relação aluno professor (RAP). O conselheiro Leandro Käfer Rosa 85 

questionou as diferenças entre os números que constam no RDI e a projeção apresentada. O 86 
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Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, esclareceu que sua apresentação se 87 

baseou em uma projeção com dois cursos integrados ao ensino médio. O conselheiro Leandro 88 

Käfer Rosa perguntou se na projeção foi considerado que aos docentes que prestaram concurso 89 

para áreas especificas atuarão em disciplinas que não são da sua área. Solicitou que para a 90 

próxima reunião seja disponibilizada uma planilha com a carga horária dos professores de acordo 91 

com suas áreas de concurso e as disciplinas nas quais o Campus não dispõe de professores 92 

específicos. Destacou que a projeção para o próximo curso integrado ao ensino médio não é 93 

necessária. O Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, esclareceu que nos 94 

cursos de administração os professores estão em suas áreas de concurso. No curso de 95 

informática, o Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, destacou que os 96 

professores participarão da construção do PPC a fim de que as matérias estejam de acordo com 97 

suas formações. O conselheiro Leandro Käfer Rosa disse entender que nas disciplinas que o 98 

campus já possui, há disciplinas com professores atuando fora de sua área de concurso. O 99 

professor Paulo Ricardo Cechelero Villa disse ser um exemplo disso, visto que dá aula de 100 

informática aplicada. O Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, esclareceu 101 

que é preciso ter bom senso, pois não é possível contratar um professor para cada disciplina. 102 

Salientou que não há como chamar mais professores das áreas técnicas, pois o campus já passou 103 

do limite de docentes determinado pela portaria do MEC nº 246. O conselheiro Ademilson 104 

Marcos Tonin destacou a importância do bom senso dos professores, pois se os técnicos 105 

administrativos também fizerem só as suas atribuições o setor de ensino fecha. A conselheira 106 

Renata Romanzini Ciello expôs que o mesmo aconteceria no administrativo. O conselheiro 107 

Leandro Käfer Rosa disse que isso precisa ser exposto para fundamentar as decisões deste 108 

conselho em futuras contratações. O Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, 109 

informou que chamar mais professores técnicos somente é possível se não for oferecido um 110 

segundo curso integrado ao ensino médio ou se o campus deixar de ser avançado. O conselheiro 111 

Daniel de Carli solicitou que as informações dos docentes solicitadas pelo conselheiro Leandro 112 

Käfer Rosa também seja realizada para os técnicos administrativos. O Presidente do Conselho de 113 

Campus, Professor Erik Schüler, solicitou que seja enviado um e-mail com esta solicitação que 114 

será atendida na medida do possível. Após apresentou uma relação do que já foi executado em 115 

notas de empenho e a descrição do que foi gasto. Fez uma explanação quanto às necessidades e 116 

disponibilização de recursos. O conselheiro Leandro Käfer Rosa questionou se foi realizada a 117 

apresentação das rubricas do orçamento. O Leandro Käfer Rosa pediu para que estas 118 

informações sejam expostas conforme planilha enviada. O Presidente do Conselho de Campus, 119 

Professor Erik Schüler, solicitou que seja enviado um e-mail com esta solicitação que será 120 

realizada assim que houver tempo para tanto. 6. Andamento da elaboração do Regimento do 121 

Concamp. O conselheiro Leandro Käfer Rosa fez uma explanação sobre como vem sendo feita a 122 

construção do Regimento. Ressaltou que a expectativa é de que até o dia 20/07 seja 123 

disponibilizado o documento para que todos os conselheiros possam verificar a proposta inicial e 124 

fazer suas considerações. A conselheira Fernanda Pizzato solicitou que seja disponibilizado no 125 

inicio do mês de julho. O conselheiro Daniel de Carli disse que acredita que possa ser 126 

disponibilizado na data solicitada. 7. Apresentação dos resultados dos processos eleitorais 127 

conduzidos pela Comissão Eleitoral do Concamp. O conselheiro Roger Sá da Silva explicou 128 

que os quatro editais publicados pela comissão eleitoral foram encerrados. Após apresentou o 129 

resultado das eleições de cada edital. 7. Assuntos gerais. O conselheiro Leandro Käfer Rosa 130 

questionou se a liberação da verba prevista para os projetos de extensão e pesquisa deve ocorrer 131 

no momento em que chegarem os cartões para os coordenadores destes projetos. O Presidente do 132 
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Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, salientou que isso se trata de uma decisão da 133 

gestão. Comunicou que isso só irá se concretizar em dezembro do presente ano, mas que a 134 

previsão é que se libere 100% do previsto para custeio e 40% do previsto para investimento. 135 

Informou que os demais campi geralmente fazem um corte linear em todas as suas rubricas. 136 

Destacou que a intenção é que se mantenha 100% para os projetos contemplados, porém esta 137 

liberação depende dos limites de empenho do MEC. O conselheiro Leandro Käfer Rosa 138 

perguntou se no presente mês há liberação de empenho. O Presidente do Conselho de Campus, 139 

Professor Erik Schüler, explicou que neste mês ainda há liberação para custeio, mas de 140 

investimento acredita que não. O conselheiro Leandro Käfer Rosa perguntou qual a pauta da 141 

convocação para segunda feira com o procurador federal.  O Presidente do Conselho de Campus, 142 

Professor Erik Schüler, explicou que se trata de uma conversa para tirar dúvidas dos servidores e 143 

alunos que estejam disponíveis. O conselheiro Leandro Käfer Rosa indagou qual será a 144 

periodicidade do processo de avaliação realizado pela CPA. O Presidente do Conselho de 145 

Campus, Professor Erik Schüler, comunicou que quem define isso é a CPA central. O 146 

conselheiro Leandro Käfer Rosa perguntou sobre a possibilidade de ser realizado 147 

semestralmente. O Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, orientou que este 148 

questionamento seja feito para a CPA. O conselheiro Ademilson Marcos Tonin lembrou a todos 149 

da orientação da PROEN quanto à portaria emitida pelo Ministério de Planejamento sobre o 150 

expediente nos dias de jogos do Brasil na copa. Leu o e-mail enviado pela reitoria no qual se 151 

define que cada campus optará se suspende ou não as atividades nestes dias. O Presidente do 152 

Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, propôs que se mantenham atividades normais, 153 

exceto no horário do jogo. Quanto ao funcionamento dos setores, cada um deve mandar um e-154 

mail com os horários, sendo que quando os técnicos não cumprirem as seis horas de expediente 155 

deverão compensar até dia 31 do mês seguinte. Todos os conselheiros foram favoráveis à 156 

proposta. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ata que segue assinada por mim e 157 

pelos demais. 158 
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