
 

 

 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
 

CONSELHO SUPERIOR 
 

ATA ORDINÁRIA Nº 02/2017 

 
Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos, no 1 

Auditório do 10º Andar – Torre Sul do Campus Porto Alegre, localizado na Rua Cel. Vicente, 2 

281, Bairro Centro, Porto Alegre - RS, foi realizada a Segunda Reunião Ordinária do Conselho 3 

Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). 4 

A sessão foi convocada e presidida pelo Presidente do Conselho Superior, professor Osvaldo 5 

Casares Pinto e secretariada pela servidora Viviane Campanhola Bortoluzzi. Estiveram 6 

presentes os seguintes conselheiros: Presidente: Osvaldo Casares Pinto. Membros Natos: 7 

Fábio Azambuja Marçal, Diretor-geral do Campus Alvorada; Soeni Bellé, Diretora-geral do 8 

Campus Bento Gonçalves; Mariano Nicolao, Diretor-geral do Campus Canoas; Vitor 9 

Schlickmann, Diretor-geral substituto do Campus Caxias do Sul; Eduardo Echevengua 10 

Barcellos, Diretor-geral substituto do Campus Feliz; Migacir Trindade Duarte Flôres, Diretora-11 

geral do Campus Ibirubá; Marcelo Augusto Rauh Schmitt, Diretor-geral do Campus Porto 12 

Alegre; Gleison Samuel do Nascimento, Diretor-geral do Campus Restinga; Alexandre Jesus da 13 

Silva Machado, Diretor-geral do Campus Rio Grande; Jesus Rosemar Borges, Diretor-geral do 14 

Campus Rolante; Gilberto Luiz Putti, Diretor-geral do Campus Vacaria; Alexandre Martins 15 

Vidor, Diretor-geral do Campus Viamão. Representantes da Sociedade Civil: Rui Paulo Dias 16 

Muniz, representante titular da Entidade dos Trabalhadores. Egressos: Régis João Nodari, 17 

representante titular. Representantes Docentes: Janine Bendorovicz Trevisan, Campus Bento 18 

Gonçalves; Claudionor Ferreira Araújo, Campus Caxias do Sul; Júlio Cesar dos Santos, 19 

Campus Erechim; Eduardo de Oliveira da Silva, suplente Campus Feliz; Vanussa Gislaine 20 

Dobler de Souza, Campus Ibirubá; Marcelo Mallet Siqueira Campos, suplente Campus Osório; 21 

André Rosa Martins, Campus Porto Alegre; Rudinei Müller, Campus Restinga; Tatiana Teixeira 22 

Silveira, suplente Campus Restinga; Javier Garcia Lopez, Campus Rio Grande; Rafael 23 

Hofmeister de Aguiar, Campus Rolante; Anderson Luis Nunes, Campus Sertão; Vanderlei 24 

Nestor Koefender, Campus Vacaria; Maíra Baé Baladão Vieira, Campus Viamão. 25 

Representantes Técnico-Administrativos: Áureo Vandré Cardoso, Campus Bento Gonçalves; 26 

Simão Mendes de Moraes, Campus Caxias do Sul; Régis Nogara dos Reis, Campus Erechim; 27 
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Deise Inara Cremonini Dagnese, Campus Farroupilha; Sigrid Régia Huve, Campus Feliz; 28 

Adriana de Farias Ramos, Campus Porto Alegre; Josiane Machado Godinho, Campus 29 

Restinga; Geovana Prante Gasparotto, suplente Campus Restinga; Adriano Barbosa 30 

Mendonça, Campus Rio Grande; Marcelo Lauer Mota, Campus Rolante; Gainete Santos 31 

Marques, Campus Sertão; Sula Patrícia Maciel, suplente Campus Vacaria; Carlos Robério 32 

Garay Correa, Campus Viamão; Wendell Ribeiro e Silva, Reitoria. Representantes Discentes: 33 

Mariane de Macedo Mascarello, Campus Caxias do Sul; Guilherme de Bortoli do Amaral, 34 

Campus Ibirubá; Mônica Francine Lucas Dutra, Campus Porto Alegre; Sabrina Barbieri Dal 35 

Castel, Campus Rolante; Rodrigo Silveira Weschenfelder, Campus Vacaria; Amábile Cabral 36 

Ceolin, Campus Viamão. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: Eduardo Angonesi 37 

Predebon, membro nato; Giovani Forgiarini Aiub, membro nato; Leandro Lumbieri, membro 38 

nato; Bianca Neves da Silva, representante titular dos discentes do Campus Bento Gonçalves; 39 

Maria Eduarda Romagna, representante suplente dos discentes do Campus Bento Gonçalves. 40 

A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Posse de novos membros. 2. Aprovação 41 

das Atas das reuniões anteriores: a. Ata da 1º Reunião Ordinária de 2017 realizada no Campus 42 

Bento Gonçalves, em 18 de abril de 2017; b. Ata da 2º Reunião Especial de 2017 realizada no 43 

Campus Bento Gonçalves, em 18 de abril de 2017. 3. Recomposição das Comissões 44 

Permanentes do Consup. 4. Prorrogação de prazo para apresentação da metodologia de 45 

revisão do Regimento Interno do Conselho Superior e do Regimento da Reitoria. 5. Aprovação 46 

da metodologia de revisão dos Regimentos dos Campi do IFRS. 6. Apreciação dos Pareceres 47 

da Comissão de Legislação, Normas, Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR): a. 48 

Aprovação do Regulamento de Estágio Probatório no IFRS; b. Aprovação do Regimento 49 

Interno do Sistema de Bibliotecas do IFRS; c. Aprovação do Regulamento dos Núcleos de 50 

Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade – NEPGSs – do Instituto Federal do Rio 51 

Grande do Sul; d. Aprovação do Regulamento dos Núcleos de Ações Afirmativas – NAAfs – do 52 

Instituto Federal do Rio Grande do Sul; e. Alteração na Resolução nº 081, de 01 de outubro de 53 

2014, referente às normativas de Reconhecimento de Saberes e Competências, com 54 

apresentação de parecer de vista do conselheiro André Rosa Martins; f. Requerimento do 55 

conselheiro André Rosa Martins sobre as Resoluções nº 121/2012 e 83/2013; g. Normatizar o 56 

processo de solicitação e concessão de aceleração da promoção para os docentes em 57 

exercício nos Cargos do Magistério do Ensino Médio, Técnico e Tecnológico – EBTT; h. 58 

Revogação das Resoluções do Conselho Superior nº 052/2016 e 023/2017. 7. Apreciação dos 59 

Pareceres da Comissão de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Títulos (CEPEPT): 60 

a. Aprovação das alterações no Calendário Acadêmico do Campus Porto Alegre. 8. Apreciação 61 

dos Pareceres das Comissões de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Títulos 62 

(CEPEPT) e Desenvolvimento Institucional e Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS): a. 63 
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Aprovação das alterações no Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em 64 

Logística, ofertado pelo Campus Bento Gonçalves; b. Aprovação das alterações no Projeto 65 

Pedagógico do Curso Técnico em Administração, ofertado pelo Campus Veranópolis; c. 66 

Aprovação da Extinção do Curso Superior de Tecnologia em Produção de Grãos, ofertado pelo 67 

Campus Ibirubá; d. Aprovação do Curso de Especialização em Saúde Coletiva, a ser ofertado 68 

pelo Campus Alvorada; e. Aprovação das alterações no Projeto Pedagógico do Curso de 69 

Ciências Biológicas, ofertado pelo Campus Vacaria; f. Aprovação das alterações no Projeto 70 

Pedagógico do Curso Técnico em Qualidade, ofertado pelo Campus Rolante. 9. Apreciação 71 

dos Pareceres das Comissões de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Títulos 72 

(CEPEPT), Desenvolvimento Institucional e Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS) e 73 

Legislação, Normas, Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR): a. Aprovação da Prestação 74 

Institucional de Serviços do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 75 

do Sul. 10. Apreciação dos Pareceres das Comissões de Desenvolvimento Institucional e 76 

Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS) e Legislação, Normas, Regimento, Redação e 77 

Recursos (CLNRRR): a. Alteração de Regime de Trabalho Docente do servidor Estêvão da 78 

Fontoura Haeser, lotado no Campus Osório; b. Alteração de Regime de Trabalho Docente da 79 

servidora Luciane Schiffl Farina, lotada no Campus Erechim; c. Alteração de Regime de 80 

Trabalho Docente da servidora Jessie Ortiz Marimon, lotada no Campus Restinga. 11. Informes 81 

Gerais. Expediente. O Presidente do Conselho Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, 82 

comunicou um fato ocorrido com o conselheiro Rodrigo Ávila Tatsch, representante discente do 83 

Campus Osório e declarou solidariedade ao conselheiro e à comunidade do campus. O 84 

Presidente do Conselho Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, informou sobre o 85 

Seminário “A Educação no Desenvolvimento Regional” que aconteceu no dia anterior em Bento 86 

Gonçalves, promovido pela Assembleia Legislativa em defesa dos Institutos Federais de 87 

Educação do RS. Explicou que o foco do seminário foi a restrição orçamentária dos institutos, 88 

apresentando os números, a saber: redução orçamentária de 10% (dez por cento) de custeio e 89 

30% (trinta por cento) de investimento e contingenciamento de 5% (cinco por cento) de custeio 90 

e 10% (dez por cento) de investimento. Acrescentou que estão previstos outros eventos 91 

semelhantes nas cidades de Erechim, Porto Alegre, Pelotas ou Rio Grande e agradeceu a 92 

Assembleia Legislativa pelo apoio dado. Explicou que além dos assuntos citados, existe o 93 

impacto da Portaria 28 (vinte e oito) que limitou os empenhos em alguns elementos de despesa 94 

a 80% (oitenta por cento) do executado no ano anterior. Explicou que com isso, corre-se o risco 95 

de não chegar ao final do ano e que o momento exige uma mobilização de toda a comunidade. 96 

Informou que está visitando todos os campi para apresentar a questão orçamentária, para que 97 

a comunidade tenha consciência da realidade. O conselheiro Rui Paulo Dias Muniz disse que o 98 

Sindicato dos Técnico-administrativos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 99 
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(UFRGS), Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e Instituto 100 

Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) – Assufrgs está empenhado em fazer um enfrentamento 101 

permanente e buscar debater formas para auxiliar a gestão a fim de garantir o funcionamento e 102 

projeto de implantação da instituição. Disse que não se pode só trabalhar com cortes e 103 

sobreviver adaptando-se a realidade imposta por um governo ilegítimo. Acrescentou que a 104 

instituição não pode fazer cortes lineares para estruturas e realidades diferentes, deve visar 105 

garantir a existência e manutenção de todos os campi. Salientou que deve ser feito um ajuste 106 

na implantação dos campi visando garantir a continuidade e não apenas obedecer ao que o 107 

Ministério da Educação – MEC está mandando. Propôs a criação de uma política ou de uma 108 

comissão para promover audiências públicas junto a sociedade. O Presidente do Conselho 109 

Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, sugeriu discutir a criação da comissão nos 110 

assuntos gerais, pois não pode-se deliberar no expediente. Explicou que a emenda congela o 111 

orçamento nos valores executados no corrente ano e esta será a base para a projeção de 112 

orçamento nos próximos anos. Foram realizadas as apresentações dos pedidos de inclusão de 113 

pauta em regime de urgência: a) o conselheiro Jesus Rosemar Borges solicitou a inclusão de 114 

pauta da alteração no Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária subsequente ao 115 

Ensino Médio, do Campus Rolante, explicando que o mesmo possui parecer da Pró-reitoria de 116 

Ensino – Proen e da Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional – Prodi; b) o conselheiro 117 

Gleison Samuel do Nascimento solicitou um debate sobre os limites orçamentários, uma nota 118 

de repúdio emitida pelo Consup e a publicação do impacto destes limites no site institucional 119 

para que a comunidade tenha ciência dos cortes, exemplificando que estes cortes inviabilizam 120 

o funcionamento do Campus Restinga após outubro; c) o conselheiro Odair José Spenthof 121 

solicitou a inclusão da alteração da matriz curricular do Curso de Licenciatura em Ciências 122 

Agrícolas, devido ao prazo constante na diligência do MEC, explicou que possui parecer da 123 

Proen e precisa do aval do Consup para cumprir o prazo da diligência; d) o conselheiro Marcelo 124 

Augusto Rauh Schmitt solicitou, em nome da CLNRRR, a retirada de pauta do item 6.g, 125 

referente à normatização do processo de solicitação e concessão de aceleração da promoção 126 

para os docentes em exercício nos Cargos do Magistério do Ensino Médio, Técnico e 127 

Tecnológico – EBTT, pois sugiram dúvidas na comissão e o parecer necessita ser melhor 128 

trabalhado; e) o conselheiro Simão Mendes de Moraes retirou sua solicitação; f) o conselheiro 129 

André Rosa Martins protocolou um requerimento sobre gestão patrimonial do IFRS e solicitou 130 

discutir o referido requerimento no item 6.f; g) o conselheiro André Rosa Martins solicitou a 131 

retirada de pauta do item 6.h, referente à revogação das Resoluções nº 052/2016 e 023/2017, 132 

visto que um dos assuntos citados no processo diz respeito as atribuições do conselho e a 133 

competência recursal aos processos de gestão de pessoas, que só podem serem discutidos 134 

em sessão especial; h) o conselheiro Claudionor Ferreira Araújo solicitou a inclusão do recurso 135 
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de um processo de Reconhecimento de Saberes e Competências – RSC – de um docente do 136 

Campus Caxias do Sul que tramita há 10 (dez) meses e passou por várias instâncias recursais 137 

e o MEC orientou o encaminhamento ao Consup; i) o conselheiro Alexandre Martins Vidor 138 

solicitou a inclusão da aprovação da avaliação de desempenho da Fundação de Apoio da 139 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Faurgs, solicitada pelo grupo de apoio técnico do 140 

MEC e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, explicando 141 

que a não aprovação ensejará o arquivamento do processo de renovação da Faurgs. O 142 

Presidente do Conselho Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, colocou os pontos 143 

apresentados em discussão. a) Inclusão de pauta em regime de urgência da alteração do PPC 144 

Técnico em Agropecuária subsequente ao Ensino Médio, ofertado pelo Campus Rolante. O 145 

conselheiro Jesus Rosemar Borges explicou a dificuldade no fechamento das vagas, visto que 146 

os estudantes não possuem o requisito legal, ou seja, o ensino médio completo. Acrescentou 147 

que a aprovação objetiva a inclusão do curso no próximo processo seletivo complementar e 148 

possui pareceres da Proen e da Prodi. O conselheiro Marcelo Augusto Rauh Schmitt salientou 149 

a importância de trabalhar com as diversas formas de oferta conforme as realidades dos campi. 150 

Em regime de votação: aprovada a inclusão com um voto contrário e cinco abstenções. b) Nota 151 

de repúdio à Portaria 28/2017. O conselheiro Gleison Samuel do Nascimento solicitou a 152 

elaboração de nota de repúdio à portaria, apresentando os limites estipulados para o campus. 153 

Solicitou também a publicação do impacto destes limites no site institucional para que a 154 

comunidade tenha ciência dos cortes. O Presidente do Conselho Superior, professor Osvaldo 155 

Casares Pinto, procedeu a leitura da solicitação protocolada no expediente. O conselheiro 156 

André Rosa Martins disse que novamente está se falando de atribuições e de competências do 157 

conselho, salientando que o mesmo possui competência para deliberar sobre questões 158 

submetidas a sua apreciação. Disse também que o conselho deve discutir se faz sentido a 159 

proposta de corte linear quando se fala em mudança orçamentária. O Presidente do Conselho 160 

Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, esclareceu que a portaria fala em estabelecimento 161 

de limites e não cortes orçamentários, salientando que o orçamento das unidades está mantido 162 

e já foi repassado. Em regime de votação: aprovado com uma abstenção. c) Alteração da 163 

matriz curricular do Curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas. O conselheiro Odair José 164 

Spenthof explicou que o curso não atende a matriz curricular conforme estabelecido na 165 

Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 02/2015 (dois de dois mil e quinze) e 166 

recebeu a diligência do MEC no momento da inspeção para renovação de reconhecimento do 167 

curso. Acrescentou que a diligência estabeleceu o prazo até 26 (vinte e seis) de junho para 168 

regularização da situação. Em regime de votação: aprovado com quatro abstenções. d) 169 

Retirada de pauta do item 6.g. O conselheiro Marcelo Augusto Rauh Schmitt explicou que a 170 

comissão perdeu a convicção do parecer emitido. Em regime de votação: aprovado com três 171 
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abstenções. e) Retirada de pauta do item 6.h. O conselheiro André Rosa Martins disse que a 172 

questão central é quanto à competência do conselho, conforme consta no memorando de 173 

encaminhamento do processo à Procuradoria Federal do IFRS. Sugeriu retirar de pauta para 174 

que se possa fazer uma discussão das atribuições do conselho, discutindo o Estatuto do IFRS. 175 

O conselheiro Marcelo Augusto Rauh Schmitt apresentou alguns exemplos de debate de 176 

competência, citando a discussão do orçamento. Disse que o memorando encaminhado ao 177 

Consup solicitou apenas a revogação das resoluções e não as competências, explicando que 178 

isto não justifica a retirada de pauta. Em regime de votação: 9 (nove) votos a favor da retirada 179 

de pauta, 16 (dezesseis) votos contrários e 16 (dezesseis) abstenções. O ponto permanece em 180 

pauta. f) Recurso Reconhecimento de Saberes e Competências – RSC do servidor do Campus 181 

Caxias do Sul. O conselheiro Claudionor Ferreira Araújo explicou que o processo está 182 

tramitando há dez meses e o servidor anseia pelo resultado, e por orientação do Colegiado da 183 

Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD trouxe o processo para esta instância 184 

recursal. O Presidente do Conselho Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, questionou 185 

qual o prejuízo para que o processo não possa tramitar normalmente no conselho. O 186 

conselheiro Claudionor Ferreira Araújo explicou que houve a orientação da CPPD e que a 187 

próxima reunião é somente dentro de dois meses. O conselheiro André Rosa Martins 188 

perguntou se o recurso é por recusa do RSC ou por divergência de datas. O conselheiro 189 

Claudionor Ferreira Araújo respondeu que foi por recusa. O conselheiro Javier Garcia Lopez 190 

explicou que dilatar mais o prazo cria um clima de incerteza no interessado. O conselheiro 191 

Marcelo Augusto Rauh Schmitt explicou que um regime de urgência deve ser analisado 192 

tranquilamente e rapidamente, que o conselho não tem condições para analisar se um colega 193 

tem direito a RSC ou não tão rapidamente. Comparou com a análise do per saltum, visto que 194 

todos os técnicos esperaram o parecer do processo, que a comissão recebeu críticas, mas eles 195 

esperaram, então, o professor também deve esperar. Acrescentou que não é nem conveniente 196 

que o pedido seja aceito, pois se o recurso for negado só poderá retornar ao Conselho após 6 197 

(seis) meses. Sugeriu não acolher o regime de urgência. Em regime de votação: não aprovada 198 

a inclusão por ampla maioria e com três abstenções. A conselheira Adriana de Farias Ramos 199 

perguntou se o processo irá para as comissões. O Presidente do Conselho Superior, professor 200 

Osvaldo Casares Pinto, respondeu que o processo deve ser protocolado na Secretaria do 201 

Conselho para que possa dar prosseguimento aos trâmites. g) Aprovação da Avaliação de 202 

Desempenho da Faurgs. O conselheiro Alexandre Martins Vidor explicou que o processo de 203 

renovação da Faurgs caiu em diligência e esta avaliação deve ser aprovada para dar 204 

continuidade ao processo e para que o mesmo não seja arquivado. O Presidente do Conselho 205 

Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, esclareceu que o conselho já aprovou a renovação 206 

e uma avaliação de desempenho, mas o órgão responsável pela renovação do credenciamento 207 
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não aceitou a avaliação de desempenho avaliada e solicitou uma avaliação mais ampla, e é 208 

isto que está sendo apresentando. Acrescentou que o prazo para resposta é de 10 (dez) dias, 209 

sob pena de arquivamento do processo de revalidação. O conselheiro André Rosa Martins 210 

explicou que este tema também é complexo para ser avaliado em regime de urgência. Disse 211 

que se é tão necessário tem-se a possibilidade do ad referendum. Disse que seria prudente 212 

rejeitar essa inclusão e tramitar o processo pelo ritmo normal do conselho, não tratando de 213 

forma desigual pedidos semelhantes. O conselheiro Alexandre Martins Vidor esclareceu que a 214 

avaliação e o credenciamento já foram aprovados pelo conselho e esta é apenas uma 215 

explicação mais detalhada, conforme solicitação constante na diligência. Complementou que 216 

se não for aprovada a avaliação mais detalhada, a instituição pode perder o credenciamento. O 217 

conselheiro Rui Paulo Dias Muniz disse que a UFRGS está vivendo com essa droga de 218 

fundação que está gerando um monte de distorções e está cheia de irregularidades. O 219 

Presidente do Conselho Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, disse que a discussão 220 

está entrando no mérito, e isto deve ser discutido posteriormente, não neste momento. Em 221 

regime de votação: 17 (dezessete) votos favoráveis à inclusão; 8 (oito) votos contrários e 13 222 

(treze) abstenções. Ordem do Dia. 1. Alteração do PPC Técnico em Agropecuária 223 

subsequente ao Ensino Médio, ofertado pelo Campus Rolante. O Presidente do Conselho 224 

Superior, professor Osvaldo Casares Pinto perguntou se existe necessidade de maiores 225 

esclarecimentos. Não houve questionamentos. Em regime de votação: por contraste, aprovado 226 

com 4 (quatro) abstenções. 2. Nota de repúdio à Portaria 28/2017 e Ofício-circular do MEC 227 

nº 07/2017 e publicização de informações no site da instituição. O conselheiro Gleison 228 

Samuel do Nascimento esclareceu que solicitou a publicação de todo o material já discutido 229 

nos colegiados e comitês da instituição, para que toda a comunidade tenha ciência dos cortes, 230 

além de levar este assunto para fora do campus, para que a sociedade tenha a real noção do 231 

assunto. Salientou a necessidade de realizar uma discussão sobre o corte linear, visando não 232 

inviabilizar o funcionamento de alguns campi. O conselheiro Fábio Azambuja Marçal disse que 233 

o assunto está sendo pouco debatido e se preocupa com a invisibilidade do tema na base. 234 

Acrescentou que o momento é de unidade e solidariedade e pressupôs que solidariedade não 235 

se constrói de forma linear. Salientou que a portaria não mexe no orçamento, mas direciona 236 

onde cada campus fará seus investimentos. Apresentou a dimensão social do campus e disse 237 

que isto não existirá se for realizado o corte linear, salientando a importância de pensar no 238 

instituto e não no campus e da mobilização da base. A conselheira Josiane Machado Godinho 239 

salientou a importância da comunidade se organizar e planejar, visto que existe a possibilidade 240 

de alguns campi interromperem suas aulas e não conseguirem se adequar aos limites da 241 

portaria. Solicitou que o corte linear seja revisto e pediu licença para a estudante e líder 242 

comunitária do bairro Restinga, Cláudia Maria da Cruz, falasse ao plenário. O Presidente do 243 
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Conselho Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, solicitou autorização para que Cláudia 244 

Maria da Cruz, falasse ao plenário. Não houve objeções e a discente foi inscrita para se 245 

pronunciar posteriormente. O conselheiro Rudinei Müller solicitou fazer um movimento para 246 

fora do campus e também olhar a realidade de cada um, visto que o corte linear é complicado. 247 

Pediu solidariedade em relação às situações mais urgentes. O conselheiro Marcelo Mallet 248 

Siqueira Campos perguntou até que ponto uma portaria do MEC pode impedir a instituição de 249 

executar um orçamento aprovado pelo Congresso Nacional. O Presidente do Conselho 250 

Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, respondeu que a portaria é do Ministério do 251 

Planejamento, Orçamento e Gestão e vale para todos os órgãos do poder executivo. O 252 

conselheiro Marcelo Augusto Rauh Schmitt apresentou os cortes planejados no campus e 253 

explicou que nenhum campus vai chegar aos cortes determinados pela portaria. Salientou que 254 

a decisão a ser tomada é até qual mês trabalhar e fechar o campus, mostrando a situação para 255 

a sociedade e buscando reverter a situação. Acrescentou que a instituição não pode ignorar a 256 

portaria, que pode colocar as contas no papel, apresentar as justificativas ao governo, aos 257 

jornais e que acredita que nenhum campus terá final de ano. O conselheiro Carlos Robério 258 

Garay Correa salientou que a moção de repúdio é insuficiente e lembrou as discussões 259 

realizadas no ano anterior sobre o assunto, sendo que muitos acharam que este tema não dizia 260 

respeito à instituição. Salientou que o país vive uma crise institucional, um processo de 261 

desestruturação, e que não basta discutir o problema específico de cada campus ou do IFRS. 262 

Salientou a necessidade de sair dos prédios, criar fatos públicos e políticos para mostrar a 263 

situação para a sociedade. Concordou com a criação da comissão e sugeriu que esta 264 

proponha um plano de ação. O conselheiro Rui Paulo Dias Muniz salientou que a moção, no 265 

cenário atual, é insuficiente, mas importante. Acrescentou que não se deve limitar à legalidade, 266 

deve-se tomar o exercício da autonomia, enquanto instituição de ensino superior e construir 267 

uma estratégia. Salientou a importância de construir audiências públicas, mas também articular 268 

com a comissão de educação da Câmara e do Senado, ter debate de estratégia, que garanta 269 

algumas funções e o funcionamento da instituição. Sugeriu utilizar a autonomia política, a 270 

desobediência civil. A conselheira Vanussa Gislaine Dobler de Souza disse que as ações 271 

devem ser realizadas para ontem e que a instituição deve parar de se adequar ao que é 272 

imposto. Salientou a importância da união da instituição, de parar de procurar culpados e criar 273 

uma comissão que proponha ações. O conselheiro Simão Mendes de Moraes dirigiu sua fala 274 

ao Colégio de Dirigentes – CD. Disse que no ano anterior foram realizados cortes e neste ano 275 

o campus está realizando novos cortes, apresentando o problema com a segurança no 276 

campus. Solicitou que o CD pense bem antes de fazer o corte linear, faça um planejamento, 277 

visando a segurança dos campi. Cláudia Maria da Cruz, aluna do Programa Nacional de 278 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 279 
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Jovens e Adultos – Proeja e líder comunitária do bairro Restinga, agradeceu a oportunidade de 280 

falar ao plenário. Apresentou o problema da desestrutura da educação no país e expôs a 281 

importância do Campus Restinga para a comunidade. Salientou a importância de mobilização 282 

da comunidade, de ir para a rua e levar a discussão ao Congresso. Expôs que a segurança no 283 

campus é muito importante, mas que é necessário olhar para todos os campi e para o futuro. O 284 

conselheiro André Rosa Martins disse que o Conselho deve se apropriar do debate. Sugeriu a 285 

criação de uma comissão, com prazo específico para apresentar uma proposta, e agendar uma 286 

reunião extraordinária com pauta exclusiva para tratar sobre este tema. O conselheiro 287 

Alexandre Martins Vidor disse que se sente contemplado pela maioria das falas e que concorda 288 

com a criação da comissão. Salientou a importância de agir como rede, uma rede com 644 289 

(seiscentos e quarenta e quatro) campi presentes em 568 (quinhentos e sessenta e oito) 290 

municípios e com um milhão de alunos. Salientou também a necessidade de ter um plano de 291 

ação, de chamar essa comunidade para fazer um ato unificado e mostrar para sociedade o 292 

desacordo com o desmonte da educação, lutando pelos direitos. O conselheiro Odair José 293 

Spenthof solicitou que os conselheiros também sejam responsáveis, visto que a reunião estava 294 

marcada para às 13h30min e começou às 14h30min por falta de quórum e ainda está sendo 295 

discutido os assuntos incluídos em regime de urgência. Disse que foi encaminhado pela 296 

formação de uma comissão, pela elaboração de uma nota de repúdio, sendo isto que está em 297 

pauta e não a apresentação de problemas dos campi, que este assunto será debatido em outro 298 

momento. Acrescentou que comunidade interna não sabe o que está acontecendo e que deve 299 

ser realizada uma articulação com nota à imprensa, chamando a responsabilidade do ente 300 

público, dos políticos e mobilizando os municípios. Salientou que o conceito do corte linear está 301 

confuso e que recebeu a proposta de 25% (vinte e cinco por cento) proporcional ao orçamento 302 

de cada campus. Lembrou que na última reunião do ano anterior foi aprovado que seria 303 

enviado pela Prodi, o trâmite para a abertura de novas unidades, e isto ainda não chegou ao 304 

conselho. O Presidente do Conselho Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, fez um 305 

resumo dos encaminhamentos, a saber: elaboração de uma moção e publicização de 306 

informações no site institucional, formação da comissão, realização de uma sessão 307 

extraordinária para discutir estas questões e realização de atos unificados. Houve discussões 308 

no plenário e o Presidente do Conselho Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, esclareceu 309 

que a portaria estabelece limites de empenho em alguns elementos de despesa, e que este 310 

limite foi repassado proporcionalmente a todos os campi e informado ao MEC. Explicou que 311 

esta decisão não está fechada, visto que o limite é do IFRS. Salientou que é ilusão pensar que 312 

será encontrada uma solução para finalizar o ano, pois inclusive os campi que possuem 313 

orçamentos maiores estão com problemas, citando os Campi Sertão, Porto Alegre, Rio Grande 314 

e Bento Gonçalves. Salientou a importância de uma mobilização forte, visto que a comunidade 315 
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não está se apropriando nem participando destas discussões, citando que a adesão às 316 

reuniões realizadas nos campi a respeito do assunto é muito pequena. Criação da Comissão 317 

indicada pelo Conselho: Carlos Robério Garay Correa, Campus Viamão; Cláudia Maria da 318 

Cruz, Campus Restinga; Fábio Azambuja Marçal, Campus Alvorada; Gleison Samuel do 319 

Nascimento, Campus Restinga; Josiane Machado Godinho, Campus Restinga; Marcelo Mallet 320 

Siqueira Campos, Campus Osório; Rui Paulo Dias Muniz, Assufrgs; Tatiana Weber, Pró-reitoria 321 

de Administração; e Vanussa Gislaine Dobler de Souza, Campus Ibirubá. O objetivo da 322 

comissão é desenvolver uma estratégia de mobilização da comunidade, redigir uma nota de 323 

repúdio, construir uma estratégia de intervenção interna e externa nas questões orçamentárias 324 

e financeiras. Prazo de 2 (duas) semanas para encaminhar os trabalhos à Secretaria. Previsão 325 

de reunião extraordinária para dia 11 (onze) de julho. 3. Alteração da matriz curricular do 326 

Curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas. O Presidente do Conselho Superior, professor 327 

Osvaldo Casares Pinto perguntou se existe necessidade de maiores esclarecimentos. Não 328 

houve questionamentos. Em regime de votação: aprovado com 2 (duas) abstenções. 4. 329 

Aprovação da Avaliação de Desempenho da Faurgs. O Presidente do Conselho Superior, 330 

professor Osvaldo Casares Pinto, perguntou se o professor José Eli Santos dos Santos, Pró-331 

reitor de Desenvolvimento Institucional, pode fazer a apresentação do relatório de avaliação. 332 

Não houve objeções. O professor José Eli Santos dos Santos lembrou as aprovações 333 

realizadas pelo conselho em julho do ano anterior, fez um histórico dos trâmites para 334 

renovação e apresentou as contratações realizadas pela Faurgs para a realização de 335 

concursos e processos seletivos. Apresentou o relatório de avaliação, salientando que 336 

receberam o prazo de 10 (dez) dias para uma nova avaliação de desempenho. O conselheiro 337 

Marcelo Augusto Rauh Schmitt perguntou se é o mesmo relatório apresentado anteriormente 338 

com formato diferente, contendo figuras e tabelas. O professor José Eli Santos do Santos 339 

respondeu que sim. O conselheiro Rui Paulo Dias Diniz disse que, por concepção, é totalmente 340 

contra as relações com fundações, pois elas são parasitas de recursos e estruturas públicas, 341 

que poderíamos prover de estrutura própria para desenvolver esse tipo de atividade. Expôs 342 

que a Faurgs recebeu 100 (cem) mil sem nenhum retorno à instituição. Salientou a importância 343 

da realização de uma discussão e compreensão mais ampla da avaliação de desempenho. O 344 

conselheiro Marcelo Augusto Rauh Schmitt disse que é a favor do uso de fundações, por estas 345 

serem importantes para questões de pesquisa, extensão e concursos. Citou a possibilidade de 346 

migrar os concursos para fora da Faurgs, como aconteceu com a inscrição do mestrado, 347 

recebendo a inscrição via Guia de Recolhimento da União – GRU. Expôs que a fundação 348 

facilita a realização de convênios para o desenvolvimento de pesquisas e que o relatório 349 

apresentando é semelhante ao já aprovado. Salientou que o debate será direcionado à 350 

concepção e não ao relatório em si e que pensa ser um problema a Faurgs ter um presidente 351 
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acusado. Encaminhou pela aprovação do relatório. O Presidente do Conselho Superior, 352 

professor Osvaldo Casares Pinto, explicou que quando é realizada a arrecadação via GRU, o 353 

recurso cai na conta própria do tesouro e necessita de liberação de limites orçamentários. 354 

Explicou que o mestrado profissional utilizou esta arrecadação e não teve limite liberado, 355 

assim, cada instituição teve que retirar o limite de seu orçamento e pagar os custos do 356 

processo, ou seja, o dinheiro arrecadado não pode ser utilizado. O conselheiro André Rosa 357 

Martins salientou que a Faurgs recebeu aproximadamente 100 (cem) mil e perguntou o impacto 358 

deste valor nos cortes orçamentários. Lembrou que este ponto foi incluído na pauta em regime 359 

de urgência e neste caso se faz necessário a manifestação das comissões permanentes. 360 

Solicitou o resultado da votação de inclusão do ponto. A Secretária do Conselho Superior, 361 

Viviane Campanhola Bortoluzzi, procedeu a leitura do resultado, a saber: 17 (dezessete) votos 362 

favoráveis, 8 (oito) contrários e 13 (treze) abstenções. O conselheiro André Rosa Martins 363 

procedeu a leitura do parágrafo 1º (primeiro) do artigo 31 (trinta e um) do Regimento Interno do 364 

Conselho, que diz que o regime de urgência “somente será concedido pelo voto de 50% 365 

(cinquenta por cento) mais um dos presentes”. Diante do exposto, disse que este ponto de 366 

pauta deve ser suspenso, pois não atingiu o estabelecido neste artigo. O Presidente do 367 

Conselho Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, disse que o assunto sobre as votações 368 

retornará na revisão do regimento e que tradicionalmente vota-se pela maioria dos votos. O 369 

conselheiro Marcelo Augusto Rauh Schmitt apresentou a diferença nos textos sobre as 370 

votações. O Presidente do Conselho Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, declarou que, 371 

regimentalmente o assunto não foi aprovado, suspendo as discussões. 5. Aprovação das 372 

Atas das reuniões anteriores: a. Ata da 1º Reunião Ordinária de 2017 realizada no 373 

Campus Bento Gonçalves, em 18 de abril de 2017; b. Ata da 2º Reunião Especial de 2017 374 

realizada no Campus Bento Gonçalves, em 18 de abril de 2017. O Presidente do Conselho 375 

Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, fez uma explanação sobre as sugestões de 376 

alteração da ata. Não houve questionamentos. Em regime de votação: aprovadas, em bloco, 377 

com 4 (quatro) abstenções. 6. Recomposição das Comissões Permanentes do Consup. O 378 

Presidente do Conselho Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, apresentou as vagas 379 

abertas nas comissões, sendo uma vaga na Comissão de Orçamento, Finanças e Gestão 380 

Patrimonial e uma na Comissão de Legislação, Normas, Regimentos, Redação e Recursos, 381 

devido à saída do conselheiro Marcelo Augusto Rauh Schmitt. Foi solicitada a verificação de 382 

quórum. O Presidente do Conselho Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, procedeu a 383 

contagem dos membros, totalizando 43 (quarenta e três) presentes. Os conselheiros Marcelo 384 

Lauer Mota e Simão Mendes de Moraes se dispuseram a participar da Comissão de 385 

Orçamento. Em regime de votação: 20 (vinte) votos para Marcelo, 12 (doze) votos Simão e 8 386 

(oito) abstenções. O conselheiro Alexandre Martins Vidor solicitou a saída da Comissão de 387 
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Legislação. Os conselheiros André Rosa Martins e Odair José Spenthof se dispuseram a 388 

participar da Comissão de Legislação. 7. Prorrogação de prazo para apresentação da 389 

metodologia de revisão do Regimento Interno do Conselho Superior e do Regimento da 390 

Reitoria. O Presidente do Conselho Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, explicou que 391 

recebeu dos relatores das comissões a solicitação de prorrogação de prazo. Explicou que a 392 

revisão do Regimento Interno do Consup é ampla, tendo muito trabalho pela frente. Solicitou a 393 

prorrogação por 60 (sessenta) dias. Acrescentou que o Regimento dos Campi não será 394 

prejudicado com esta prorrogação. Em regime de votação: aprovado com um voto contrário e 395 

duas abstenções. 8. Aprovação da metodologia de revisão dos Regimentos dos Campi do 396 

IFRS. A conselheira Adriana de Farias Ramos apresentou o trabalho realizado pela comissão, 397 

salientando que o ponto de partida foi o texto vigente. Acrescentou que contemplaram o que foi 398 

definido na última reunião e foi emitido um parecer contendo todas as informações. O 399 

Presidente do Conselho Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, explicou que a 400 

metodologia adotada deve ser aprovada. Em regime de votação: aprovado por unanimidade. 9. 401 

Apreciação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Normas, Regimento, Redação e 402 

Recursos (CLNRRR): a. Aprovação do Regulamento de Estágio Probatório no IFRS. A 403 

conselheira Adriana de Farias Ramos procedeu a leitura do parecer, indicando pela aprovação 404 

do regulamento contemplando as sugestões apontadas no parecer. O conselheiro Rui Paulo 405 

Dias Muniz disse que falta na avaliação de desempenho a avaliação da sociedade, pois outras 406 

avaliações não medem a efetividade da função que é realizada pelo servidor público. Em 407 

regime de votação: aprovado por unanimidade. 9 Apreciação dos Pareceres da Comissão 408 

de Legislação, Normas, Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR): b. Aprovação do 409 

Regimento Interno do Sistema de Bibliotecas do IFRS. O conselheiro Áureo Vandré 410 

Cardoso procedeu a leitura do parecer, indicando pela retirada dos itens 23 (vinte e três) e 24 411 

(vinte e quatro) do parecer. Explicou o motivo da retirada dos itens e indicou pela aprovação do 412 

documento contemplando as sugestões apresentadas. O conselheiro Régis João Nodari 413 

sugeriu a previsão de retirada limitada de livros para os egressos, ou apenas a pesquisa na 414 

biblioteca. O Presidente do Conselho Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, solicitou 415 

autorização para que Josiane Silva da Silva, falasse ao plenário. Não houve objeções. Josiane 416 

Silva da Silva explicou que é complicado o empréstimo domiciliar para egressos, mas a 417 

biblioteca é aberta para toda a comunidade fazer consultas dentro da mesma. O Presidente do 418 

Conselho Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, explicou que colocará em votação a 419 

aprovação do documento contemplando as sugestões apresentadas pela comissão, e 420 

posteriormente, colocará a sugestão do conselheiro Régis João Nodari. Não houve objeções. 421 

Em regime de votação, aprovação do documento, contemplando as sugestões apresentadas 422 

pela comissão: aprovado por unanimidade. Após discussões, o conselheiro Régis João Nodari 423 
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retirou sua proposta de empréstimo para egressos, mantendo apenas consulta na biblioteca, já 424 

contemplada no documento. O Presidente do Conselho Superior, professor Osvaldo Casares 425 

Pinto, sugeriu a aprovação da prorrogação da reunião para mais uma hora, visto que faltam 426 

apenas 10 (dez) minutos do prazo regimental. Em regime de votação: 22 (vinte e dois) votos a 427 

favor da prorrogação, 8 (oito) contrários e 3 (três) abstenções. 9. Apreciação dos Pareceres 428 

da Comissão de Legislação, Normas, Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR): c. 429 

Aprovação do Regulamento dos Núcleos de Estudos e Pesquisas em Gênero e 430 

Sexualidade – NEPGSs – do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O conselheiro Marcelo 431 

Augusto Rauh Schmitt procedeu a leitura do parecer, indicando pela aprovação do 432 

regulamento. A conselheira Janine Bendorovicz Trevisan agradeceu o trabalho realizado pela 433 

comissão que elaborou o regulamento. Fez um breve histórico sobre a construção do 434 

documento e sugeriu alguns destaques elaborados em conjunto com coordenadores dos 435 

núcleos dos campi: a) Artigo 2º: retirar o texto “empoderamento dos sujeitos" do inciso VI e 436 

incluí-lo no final do inciso I “(...) à igualdade e ao empoderamento dos sujeitos”; b) Artigo 5º: 437 

substituir o texto: "(...) e de um secretário, (...)" por "(....), de um membro do NEPGs na 438 

condição de secretário, (....)"; c) Artigo 5º: retirar os parágrafos 1º (primeiro) e 2º (segundo) e 439 

deixar um parágrafo único com o texto: "A carga horária do presidente e dos demais membros 440 

será definida no regimento interno do NEPGS específicos de cada campus." d) Artigo 19: 441 

substituir o artigo atual por "A regulação de ausências a reuniões e suas respectivas 442 

justificativas deve ser realizada nos regimentos do NEPGS específicos de cada campus". A 443 

conselheira Josiane Machado Godinho sugeriu colocar linguagem não sexista em todo o 444 

documento. O conselheiro Marcelo Augusto Rauh Schmitt disse que a comissão concorda com 445 

as sugestões apresentadas pela conselheira Janine Bendorovicz Trevisan. Em regime de 446 

votação, aprovação do regulamento com as sugestões apresentadas para conselheira Janine 447 

Bendorovicz Trevisan: aprovado por unanimidade. Em regime de votação, aprovação da 448 

linguagem não sexista em todo o documento: aprovado com 3 (três) votos contrários e 6 (seis) 449 

abstenções. 9. Apreciação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Normas, 450 

Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR): d. Aprovação do Regulamento dos Núcleos 451 

de Ações Afirmativas – NAAfs – do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O conselheiro 452 

Marcelo Augusto Rauh Schmitt procedeu a leitura do parecer, indicando pela aprovação do 453 

regulamento. Em regime de votação: aprovado por unanimidade. 9. Apreciação dos 454 

Pareceres da Comissão de Legislação, Normas, Regimento, Redação e Recursos 455 

(CLNRRR): e. Alteração na Resolução nº 081, de 01 de outubro de 2014, referente às 456 

normativas de Reconhecimento de Saberes e Competências, com apresentação de 457 

parecer de vista do conselheiro André Rosa Martins. O conselheiro André Rosa Martins 458 

procedeu a leitura do parecer de vista, apresentando alterações nos artigos 20 (vinte) e 21 459 
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(vinte e um) da normativa. O conselheiro Wendell Ribeiro e Silva discordou sobre o retorno ao 460 

Colegiado da CPPD para definição da data de retroatividade, sugerindo encaminhar ao 461 

Conselho Superior para decisão final desta. O conselheiro Javier Garcia Lopez apresentou o 462 

fluxo da concessão de RSC e explicou as divergências de datas nos processos e como o 463 

assunto está sendo resolvido pela CPPD. O conselheiro Marcelo Augusto Rauh Schmitt disse 464 

que a comissão é contra o envio para a CPPD, para evitar questões que possam levar ao 465 

cooperativismo e sugeriu que os recursos devem ser encaminhados ao Consup. O conselheiro 466 

Marcelo Mallet Siqueira Campos salientou que o Consup é o órgão recursal máximo da 467 

instituição e a CPPD é um órgão consultivo. O conselheiro André Rosa Martins explicou que 468 

sugeriu o texto pensando em fazer a delegação de competência à CPPD, mas que não tem 469 

problema de trazer os recursos ao Conselho Superior, embora pense que irá trazer muito 470 

assunto à pauta. A conselheira Maíra Baé Baladão Vieira explicou que é complicado chegar a 471 

data citada e que também é complicado trazer esta discussão para o Consup. Sugeriu que, 472 

persistindo a divergência quanto à retroatividade, o colegiado poderia conferir os cálculos, 473 

sendo que a instancia recursal continua sendo o Consup, mas com parecer do colegiado. O 474 

conselheiro Javier Garcia Lopez propôs que a CPPD receba os pedidos, faça um relatório e 475 

encaminhe ao Consup para aprovação. O conselheiro André Rosa Martins sugeriu o seguinte 476 

texto para o parágrafo 2º (segundo) do artigo 21 (vinte e um): “Persistindo a divergência em 477 

relação a data de retroatividade da concessão, caberá recurso que deverá ser encaminhado 478 

para apreciação do Conselho Superior, após prévio parecer do Colegiado da CPPD do IFRS.” 479 

Em regime de votação, aprovação das propostas apresentadas no voto do parecer de vista e 480 

nas linhas 477 (quatrocentos e setenta e sete) a 479 (quatrocentos e setenta e nove): aprovado 481 

com duas abstenções. 9. Apreciação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Normas, 482 

Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR): f. Requerimento do conselheiro André Rosa 483 

Martins sobre as Resoluções nº 121/2012 e 83/2013. O conselheiro Áureo Vandré Cardoso 484 

procedeu a leitura do parecer emitido pela comissão, indicando pela realização de uma 485 

investigação preliminar do fato. O conselheiro Marcelo Lauer Mota solicitou vista ao processo. 486 

O conselheiro André Rosa Martins solicitou conferência de quórum. O Presidente do Conselho 487 

Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, procedeu a contagem dos conselheiros presentes, 488 

totalizando 33 (trinta e três) conselheiros. 9. Apreciação dos Pareceres da Comissão de 489 

Legislação, Normas, Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR): g. Revogação das 490 

Resoluções do Conselho Superior nº 052/2016 e 023/2017. O conselheiro Marcelo Augusto 491 

Rauh Schmitt procedeu a leitura do parecer, indicando pela revogação das resoluções citadas. 492 

Esclareceu que o conselheiro e integrante da comissão Áureo Vandré Cardoso se declarou 493 

impedido para analisar a matéria. O conselheiro Rui Paulo Dias Muniz solicitou vista ao 494 

processo. 10. Apreciação dos Pareceres da Comissão de Ensino, Pesquisa, Extensão, 495 
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Pós-Graduação e Títulos (CEPEPT): a. Aprovação das alterações no Calendário 496 

Acadêmico do Campus Porto Alegre. O conselheiro Régis Nogara dos Reis procedeu a 497 

leitura do parecer, indicando pela alteração no calendário. Em regime de votação: aprovado 498 

com 2 (duas) abstenções. 11. Apreciação dos Pareceres das Comissões de Ensino, 499 

Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Títulos (CEPEPT) e Desenvolvimento Institucional 500 

e Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS): a. Aprovação das alterações no Projeto 501 

Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Logística, ofertado pelo Campus Bento 502 

Gonçalves; b. Aprovação das alterações no Projeto Pedagógico do Curso Técnico em 503 

Administração, ofertado pelo Campus Veranópolis; c. Aprovação da Extinção do Curso 504 

Superior de Tecnologia em Produção de Grãos, ofertado pelo Campus Ibirubá; d. 505 

Aprovação do Curso de Especialização em Saúde Coletiva, a ser ofertado pelo Campus 506 

Alvorada; e. Aprovação das alterações no Projeto Pedagógico do Curso de Ciências 507 

Biológicas, ofertado pelo Campus Vacaria; f. Aprovação das alterações no Projeto 508 

Pedagógico do Curso Técnico em Qualidade, ofertado pelo Campus Rolante. O 509 

Presidente do Conselho Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, verificou os pareceres das 510 

comissões, sendo que todos são favoráveis. Perguntou se, devido ao adiantado da hora, pode 511 

fazer a votação em bloco. Não houve objeção. Em regime de votação, em bloco: aprovados por 512 

unanimidade. 12. Apreciação dos Pareceres das Comissões de Ensino, Pesquisa, 513 

Extensão, Pós-Graduação e Títulos (CEPEPT), Desenvolvimento Institucional e 514 

Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS) e Legislação, Normas, Regimento, Redação e 515 

Recursos (CLNRRR): a. Aprovação da Prestação Institucional de Serviços do Instituto 516 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. O conselheiro André 517 

Rosa Martins solicitou vista ao processo. 13. Apreciação dos Pareceres das Comissões de 518 

Desenvolvimento Institucional e Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS) e Legislação, 519 

Normas, Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR): a. Alteração de Regime de 520 

Trabalho Docente do servidor Estêvão da Fontoura Haeser, lotado no Campus Osório; b. 521 

Alteração de Regime de Trabalho Docente da servidora Luciane Schiffl Farina, lotada no 522 

Campus Erechim; c. Alteração de Regime de Trabalho Docente da servidora Jessie Ortiz 523 

Marimon, lotada no Campus Restinga. Os conselheiros Jesus Rosemar Borges e Marcelo 524 

Augusto Rauh Schmitt explicaram que todos os processos cumpriram o fluxo estabelecido, 525 

apresentaram todos os documentos necessários e possuem disponibilidade de professor 526 

equivalente no campus, indicando pela aprovação das alterações solicitadas. O conselheiro 527 

Javier Garcia Lopez sugeriu que seja incluída a relação aluno-professor – RAP do campus nos 528 

processos. O Presidente do Conselho Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, explicou que 529 

esta é uma sugestão que deverá ser analisada no momento de revisão do fluxo de modificação 530 

de regime de trabalho. Em regime de votação, em bloco: aprovado por unanimidade. 14. 531 
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Informes Gerais. O ex-conselheiro Miguel Augusto Beulk Carvalho agradeceu sua 532 

participação no conselho e solicitou a unidade da instituição, para que a mesma possa vencer 533 

estas barreiras. O Presidente do Conselho Superior, professor Osvaldo Casares Pinto, 534 

agradeceu a participação do conselheiro Miguel Augusto Beulk Carvalho, salientando a 535 

importância da sua participação no Conselho. O conselheiro Javier Garcia Lopez disse que nas 536 

próximas semanas a CPPD será renovada e solicitou a todos que incentivem os docentes a 537 

participarem ativamente da escolha da nova CPPD. Agradecendo a presença de todos os 538 

conselheiros, às dezenove horas e trinta minutos, o Presidente do Conselho Superior, 539 

professor Osvaldo Casares Pinto, deu por encerrada a reunião. E, para constar, eu Viviane 540 

Campanhola Bortoluzzi, Secretária do Conselho Superior, lavrei a presente ata que, após lida e 541 

aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre, vinte de junho de dois mil e 542 

dezessete. 543 

Viviane Campanhola Bortoluzzi_________________________________________________________ 

Osvaldo Casares Pinto_______________________________________________________________ 

Adriana de Farias Ramos_____________________________________________________________ 

Adriano Barbosa Mendonça___________________________________________________________ 

Alexandre Jesus da Silva Machado______________________________________________________ 

Alexandre Martins Vidor_______________________________________________________________ 

Amábile Cabral Ceolin________________________________________________________________ 

Anderson Luis Nunes_________________________________________________________________ 

André Rosa Martins__________________________________________________________________ 

Áureo Vandré Cardoso_______________________________________________________________ 

Carlos Robério Garay Correa__________________________________________________________ 

Claudionor Ferreira Araujo_____________________________________________________________ 

Deise Inara Cremonini Dagnese________________________________________________________ 

Eduardo de Oliveira da Silva___________________________________________________________ 

Eduardo Echevengua Barcellos_________________________________________________________ 

Fábio Azambuja Marçal_______________________________________________________________ 

Gainete Santos Marques______________________________________________________________ 

Geovana Prante Gasparotto___________________________________________________________ 

Gilberto Luis Putti____________________________________________________________________ 

Gleison Samuel do Nascimento_________________________________________________________ 

Guilherme de Bortoli do Amaral_________________________________________________________ 

Janine Bendorovicz Trevisan___________________________________________________________ 

Javier Garcia Lopez__________________________________________________________________ 

Jesus Rosemar Borges_______________________________________________________________ 
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Josiane Machado Godinho____________________________________________________________ 

Júlio Cesar dos Santos_______________________________________________________________ 

Maíra Baé Baladão Vieira_____________________________________________________________ 

Marcelo Augusto Rauh Schmitt_________________________________________________________ 

Marcelo Lauer Mota__________________________________________________________________ 

Marcelo Mallet Siqueira Campos________________________________________________________ 

Mariane de Macedo Mascarello_________________________________________________________ 

Mariano Nicolao_____________________________________________________________________ 

Migacir Trindade Duarte Flôres_________________________________________________________ 

Mônica Francine Lucas Dutra__________________________________________________________ 

Rafael Hofmeister de Aguiar___________________________________________________________ 

Régis João Nodari___________________________________________________________________ 

Régis Nogara dos Reis_______________________________________________________________ 

Rodrigo Silveira Weschenfelder_________________________________________________________ 

Rudinei Müller______________________________________________________________________ 

Rui Paulo Dias Muniz_________________________________________________________________ 

Sabrina Barbieri Dal Castel____________________________________________________________ 

Sigrid Régia Huve___________________________________________________________________ 

Simão Mendes de Moraes_____________________________________________________________ 

Soeni Bellé_________________________________________________________________________ 

Sula Patrícia Maciel__________________________________________________________________ 

Tatiana Teixeira Silveira______________________________________________________________ 

Vanderlei Nestor Koefender____________________________________________________________ 

Vanussa Gislaine Dobler de Souza______________________________________________________ 

Vitor Schlinkmann___________________________________________________________________ 

Wendell Ribeiro e Silva_______________________________________________________________ 

 


