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  ATA Nº 006/2018 
 

 
 
Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, com início as quatorze horas, foi 1 

realizada a Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Campus do Instituto Federal de Educação, 2 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Veranópolis. A reunião foi realizada na 3 

Sala 02 do Campus Veranópolis, localizada na BR 470, 6.500, Bairro Sapopema – Veranópolis. 4 

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

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

seguintes conselheiros: representantes discentes - Marcos Marcelo Levandosvski (titular) e 7 

Ricardo Possamai Carvalho (titular); representantes docentes - Fernanda Pizzato (titular), 8 

Leandro Käfer Rosa (titular) e Roger Sá da Silva (titular); representantes técnico-administrativos 9 

- Ademilson Marcos Tonin (titular), Renata Romanzini Ciello (titular) e Daniel de Carli (titular). 10 

Conforme assinaturas na lista de presença. Os servidores se reuniram para tratar da seguinte 11 

pauta: 1 – Aprovação das atas anteriores 2 – Apreciação do Curso Técnico em Administração 12 

Integrado ao Ensino Médio 3 Apreciação da proposta de alteração da grade de horários do 13 

campus 4 - Apreciação de proposta de nomeação de comissão eleitoral para conduzir o processos 14 

eleitorais pendentes 5 - Apreciação da proposta da política para alocação de vagas 6 – 15 

Solicitação de vagas 7 - Apreciação da proposta do Plano de Ação 2019 8 – Apreciação da 16 

proposta do Regimento Concamp 9 – Assuntos gerais. Ordem do dia. 1– Aprovação das atas 17 

anteriores: O Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, deu início à sessão 18 

solicitando se algum dos conselheiros possuía alguma colocação quanto às atas enviadas por e-19 

mail. O conselheiro Leandro Käfer Rosa solicitou prazo para que pudesse fazer sua aprovação. 20 

Após as colocações feitas pelos conselheiros quanto à melhor forma para a aprovação posterior, 21 

definiu-se que a aprovação se daria por e-mail até o dia 20/08/2018. 2 - Apreciação do Curso 22 

Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio: O Presidente do Conselho de 23 

Campus, Professor Erik Schüler, fez menção ao histórico que culminou na decisão de abertura 24 

do curso em questão e de todo o processo até o presente momento. A Diretora de Ensino, 25 

Pesquisa e Extensão Larissa Brandelli Bucco fez uma explanação quanto ao tema relatando todo 26 

o processo para a aprovação do curso pela reitoria. Em regime de votação o curso foi aprovado 27 

com uma abstenção. 3  – Apreciação da proposta de alteração da grade de horários do 28 

campus: A Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão Larissa Brandelli Bucco explicou que se 29 

trata da alteração da grade de horários aprovada pelo Concamp através da Resolução nº 016, de 30 

16 de agosto de 2018. Denotou que esta alteração é necessária para que a carga horária do curso 31 

Técnico em administração integrado ao Ensino Médio possa ser realizada em três anos. Em 32 

regime de votação: aprovado por unanimidade. 4 – Apreciação de proposta de nomeação de 33 
comissão eleitoral para conduzir os processos eleitorais pendentes: O Presidente do Conselho 34 

de Campus, Professor Erik Schüler, explicou que esta comissão organizaria duas eleições, uma 35 

para os representantes no Consup e outra para escolha do coordenador do curso Técnico em 36 

Administração integrado ao Ensino Médio. A Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão Larissa 37 

Brandelli Bucco esclareceu que, no caso da eleição do coordenador do curso Técnico em 38 

Administração integrado ao Ensino Médio, será realizada uma consulta ao futuro colegiado. O 39 

conselheiro Roger de Sá da Silva informou que já fazia parte de uma comissão para organização 40 
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de outras eleições e se colocou a disposição para que a mesma conduza estes trabalhos 41 

novamente. O Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, encaminhou a 42 

proposta de que a atual comissão eleitoral conduza também estas duas eleições. Em regime de 43 

votação a proposta foi aprovada com uma abstenção. 5 – Apreciação da proposta da política 44 

para alocação de vagas: O Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, 45 

comunicou que se trata de uma proposta de instrução normativa para aprovação da política de 46 

contratação de pessoal. O conselheiro Daniel de Carli disse que a proposta de Instrução 47 

Normativa apresentada aparenta ser um fluxo, pois não apresenta os critérios para que a alocação 48 

de vagas seja feita. O Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, esclareceu que 49 

a proposta é que ela seja apenas uma política de alocação de vagas e que os critérios sejam 50 

estabelecidos pela CIS e pela CPPD. O conselheiro Daniel de Carli denotou que a CIS faz seu 51 

parecer com base em critérios já estabelecidos, do contrário seria muita responsabilidade para 52 

esta comissão definir quais vagas serão alocadas no campus. Sugeriu que se reúnam a DI, CGP, 53 

CIS e CPPD e elaborem um estudo de dimensionamento de pessoal, que trabalhe junto com o 54 

PDI, para os próximos cinco anos. Destacou que este documento deve ter os critérios necessários 55 

para que esteja claro quais vagas são prioridades. O conselheiro Leandro Käfer Rosa informou 56 

ter entendimento semelhante, reforçando que a CPPD e CIS se reúnam com a classe a qual 57 

representam para desenvolver critérios e gatilhos para as contratações. Após as alterações na 58 

proposta Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, colocou o tema em 59 

votação. Em regime de votação: aprovado por unanimidade. 6 – Solicitação de vagas: O 60 

Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, questionou quanto ao prazo para a 61 

realização do dimensionamento. Explicou que há previsão de uma nova reunião para distribuição 62 

de vagas e que para tanto o dimensionamento já deve estar aprovado. O conselheiro Leandro 63 

Käfer Rosa sugeriu que estas demandas sejam expostas visto que o conselho está reunido. O 64 

Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, denotou que as vagas para professor 65 

de Educação Física e Artes são necessárias para a abertura do Técnico em Administração 66 

integrado ao ensino médio. Expôs que para a abertura do segundo curso integrado será 67 

necessário um professor de Letras 40 DE, um de matemática 40 DE, um TAE e, se possível, um 68 

pedagogo. Lembrou que estas demandas são provenientes de um estudo realizado por um grupo 69 

de trabalho. O conselheiro Ademilson Marcos Tonin ressaltou que o estudo levou em 70 

consideração que o novo curso acontecerá no turno da tarde. O conselheiro Leandro Käfer Rosa 71 

questionou se o Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, não deveria assumir 72 

as disciplinas de matemática do ensino médio. O Presidente do Conselho de Campus, Professor 73 

Erik Schüler, explicou que não pode fazê-lo, pois não possui curso de licenciatura em 74 

Matemática. Destacou que assim que tiver licenciatura em Matemática dará aula para o Ensino 75 

Médio. O conselheiro Leandro Käfer Rosa demonstrou que, de acordo com a projeção de carga 76 

horária docente disponível no RDI, caso o Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik 77 

Schüler, de aulas para o ensino superior e o outro professor matemática que já está para ser 78 

chamado via concurso publico dê aulas para o ensino médio não é necessária a contratação de 79 

mais um professor desta área como proposto. O Presidente do Conselho de Campus, Professor 80 

Erik Schüler, denotou que este professor teria uma carga horária de 18 horas aula todo semestre e 81 

que o conselho deve opinar se acha isso plausível ou não. Destacou que a Resolução nº 82 fala 82 

que a carga horária máxima é 16h horas e que na Portaria nº 17 traz o limite de 20 horas. A 83 

conselheira Renata Romanzini Ciello ressaltou que este assunto não fazia parte da pauta e 84 

indagou quanto à necessidade de votação nesta mesma data, visto que este é um assunto que 85 

demanda um estudo por parte dos conselheiros. O conselheiro Daniel de Carli disse que também 86 
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não se sente seguro para votar. O conselheiro Leandro Käfer Rosa propôs retirar o professor de 87 

matemática da votação, para que se possa dar encaminhamento no restante. Esta proposta foi 88 

aceita por unanimidade. Dessa forma, o Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik 89 

Schüler, colocou o tema em votação com as seguintes vagas: 1º integrado – um professor de 90 

Matemática, um professor de Educação Física (20h) e um professor de Artes (20h); 2º integrado: 91 

um professor de Letras, um TAE e um pedagogo. Em regime de votação: aprovado por 92 

unanimidade.  7 – Apreciação da proposta do Plano de Ação 2019: O Presidente do Conselho 93 

de Campus, Professor Erik Schüler, ressaltou que a ultima proposta enviada teve uma diferença 94 

de R$ 23.385,00 a menos que a anterior. Explicou que imaginava que o campus teria o mesmo 95 

orçamento do ano anterior, porém o valor aprovado foi menor. O conselheiro Leandro Käfer 96 

Rosa questionou se esta sendo dimensionado o impacto do aumento de alunos no serviço de 97 

limpeza e conservação. O Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, explicou 98 

que o plano de ação pode ser modificado ao longo do ano e que caso haja futuramente a 99 

necessidade de aumentar um terceirizado da limpeza isso pode ser feito. O conselheiro Leandro 100 

Käfer Rosa perguntou o motivo do aumento de R$ 12.000,00 para R$ 36.000,00 na energia 101 

elétrica. O Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, denotou que devido à 102 

reforma na iluminação do campus o número de luminárias aumentou e por isso ele tem solicitado 103 

que todos os servidores tenham cuidados para a economia de energia. O conselheiro Leandro 104 

Käfer Rosa indagou quanto aos R$ 800,00 por mês de telefone fixo. O Presidente do Conselho 105 

de Campus, Professor Erik Schüler, explicou que esse consumo tem reduzido bastante depois 106 

que solicitou para os servidores não realizarem ligações do fixo para celulares. Reforçou 107 

novamente que o plano de ação é uma proposta de utilização de recurso, podendo haver variação 108 

destes valores no decorrer do ano. O conselheiro Leandro Käfer Rosa questionou a redução de 109 

R$ 19.000,00 para R$ 10.000,00 nos materiais de expediente. O Presidente do Conselho de 110 

Campus, Professor Erik Schüler, informou que este valor é mais do que suficiente. Destacou que 111 

dos R$ 19.000,00 projetados para o ano anterior boa parte foi utilizado para a calçada. O 112 

conselheiro Leandro Käfer Rosa perguntou se a prioridade não deveria ser os laboratórios e não a 113 

área de convivência. O Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, explicou que 114 

a proposta é que ali haja um almoxarifado, a fim de evitar que ocorram furtos novamente. 115 

Destacou também a importância de um ambiente fechado onde os alunos possam ficar no 116 

inverno, no qual se prevê também uma cantina terceirizada. Ressaltou que o próximo passo será 117 

os laboratórios de química, física e biologia. O conselheiro Leandro Käfer Rosa solicitou que 118 

este recurso seja realocado para os laboratórios. Questionou o que seria a permuta com a 119 

prefeitura que o plano de ação cita. O Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik 120 

Schüler, informou que se trata da permuta de uma área que o campus não utiliza pelo campo de 121 

futebol. O conselheiro Leandro Käfer Rosa solicitou que seja retirada a permuta do plano de 122 

ação, pois ainda é necessário discussões quanto a este assunto. O conselheiro Daniel de Carli 123 

sugeriu que o valor proposto para reforma da área de convivência seja utilizado para cercar o 124 

campus. Destacou que o CTG é um ponto de trafico de drogas e os alunos do ensino médio 125 

saíram do campus em um horário que já pode estar escuro. Ressaltou que está preocupado com a 126 

falta de segurança para estes alunos. O Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik 127 

Schüler, disse que já fez um orçamento, mas que o valor é em torno de R$ 300.000,00. O 128 

conselheiro Leandro Käfer Rosa solicitou que seja retirada a permuta do plano de ação. O 129 

Presidente do Conselho de Campus, Professor Erik Schüler, colocou três encaminhamentos em 130 

votação: 1- Reforma da área de convivência, 2 – Realocação deste valor para cercamento do 131 

campus e 3 – Realocação deste recurso para os laboratórios. Em regime de votação: proposta 2 132 
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(dois) aprovada com 5 (cinco) votos. A proposta 1 (um) recebeu 2 (dois) votos e a proposta 3 133 

(três) recebeu recebeu 1 (um) voto. 8 – Apreciação da proposta do Regimento Concamp: O 134 

conselheiro Daniel de Carli sugeriu que este item de pauta seja tratado em uma reunião 135 

extraordinária. A proposta foi aceita pelos demais conselheiros. 9 – Assuntos gerais: Não houve 136 

assuntos gerais. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ata que segue assinada por mim 137 

e pelos demais. 138 
 
Erik Schüler:___________________________________________________________________ 

Maiara Juliane Faust:____________________________________________________________ 

Ademilson Marcos Tonin: ________________________________________________________ 

Daniel de Carli: ________________________________________________________________ 

Fernanda Pizzato: _______________________________________________________________ 

Leandro Käfer Rosa: ____________________________________________________________ 

Marcos Marcelo Levandosvski: ____________________________________________________ 

Renata Romanzini Ciello: ________________________________________________________ 

Ricardo Possamai: ______________________________________________________________ 

Roger Sá da Silva: ______________________________________________________________ 

 


