
 

 

 

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 03/2018 

 
Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta e cinco 1 

minutos, no Salão de Atos do Campus Bento Gonçalves, localizado na Avenida Osvaldo 2 

Aranha, 540, Bairro Juventude da Enologia, Bento Gonçalves - RS, foi realizada a Terceira 3 

Reunião Ordinária do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e 4 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). A sessão foi convocada e presidida pelo Presidente 5 

do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck e secretariada pela servidora Viviane 6 

Campanhola Bortoluzzi. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Presidente: Júlio 7 

Xandro Heck. Membros Natos: Fábio Azambuja Marçal, Diretor-geral do Campus Alvorada; 8 

Soeni Bellé, Diretora-geral do Campus Bento Gonçalves; Mariano Nicolao, Diretor-geral do 9 

Campus Canoas; Juliano Cantarelli Toniolo, Diretor-geral do Campus Caxias do Sul; Eduardo 10 

Angonesi Predebon, Diretor-geral do Campus Erechim; Leandro Lumbieri, Diretor-geral do 11 

Campus Farroupilha; Giovani Forgiarini Aiub, Diretor-geral do Campus Feliz; Migacir Trindade 12 

Duarte Flôres, Diretora-geral do Campus Ibirubá; Claudino Andrighetto, Diretor-geral do 13 

Campus Osório; Marcelo Augusto Rauh Schmitt, Diretor-geral do Campus Porto Alegre; 14 

Gleison Samuel do Nascimento, Diretor-geral do Campus Restinga; Alexandre Jesus da Silva 15 

Machado, Diretor-geral do Campus Rio Grande; Jesus Rosemar Borges, Diretor-geral do 16 

Campus Rolante; Odair José Spenthof, Diretor-geral do Campus Sertão; Alexandre Martins 17 

Vidor, Diretor-geral do Campus Viamão; Erik Schüler, Diretor-geral do Campus Avançado 18 

Veranópolis. Representante da Sociedade Civil: Claimar Zonta, titular, Entidade Patronal. 19 

Egressos: Filipe Toledo de Souza, suplente. Representantes Docentes: Gregório Durlo Grisa, 20 

Campus Bento Gonçalves; Claudio Enrique Fernández Rodriguez, Campus Canoas; 21 

Claudionor Ferreira Araújo, Campus Caxias do Sul; Júlio Cesar dos Santos, Campus Erechim; 22 

Cleonei Antônio Cenci, Campus Feliz; Helder Madruga de Quadros, Campus Ibirubá; Andressa 23 

Caroline Schneider, Campus Osório; André Rosa Martins, Campus Porto Alegre; Rudinei 24 

Müller, Campus Restinga; Rodrigo Tonin, Campus Rio Grande; Rodrigo Belinaso Guimarães, 25 

suplente Campus Rolante; Vanderlei Nestor Koefender, Campus Vacaria; Maíra Baé Baladão 26 

Vieira, Campus Viamão; Roger Sá da Silva, Campus Avançado Veranópolis. Representantes 27 
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Técnico-Administrativos: Alaor Ribeiro de Souza, Campus Alvorada; Áureo Vandré Cardoso, 28 

Campus Bento Gonçalves; Simão Mendes de Moraes, Campus Caxias do Sul; Régis Nogara 29 

dos Reis, Campus Erechim; Gustavo Rodrigo Tausendfreund, Campus Farroupilha; Sigrid 30 

Régia Huve, Campus Feliz; Mauricio Lopes Lima, Campus Ibirubá; Éder José Morari, Campus 31 

Osório; Adriana de Farias Ramos, Campus Porto Alegre; Josiane Machado Godinho, Campus 32 

Restinga; Eva Regina Amaral, Campus Rio Grande; Marcelo Lauer Mota, Campus Rolante; 33 

Darlei Cecconello, Campus Sertão; Suélen Patrícia dos Santos, Reitoria; Ademilson Marcos 34 

Tonin, Campus Avançado Veranópolis. Representantes Discentes: Sandra Maria Zeni, Campus 35 

Bento Gonçalves; Bruno Nonemacher, Campus Farroupilha; Marcelo Ledur, Campus Feliz; 36 

Guilherme de Bortoli do Amaral, Campus Ibirubá; Gabriela Lelis Nascimento, Campus Porto 37 

Alegre; Vera Regina Pereira Froz, Campus Restinga; Angela Maria Kloppenburg, suplente 38 

Campus Rolante; Igor Daniel Dirings Cesca, Campus Sertão. Justificaram a ausência os 39 

seguintes conselheiros: Rui Paulo Dias Muniz, representante titular da Sociedade Civil, 40 

Entidade dos Trabalhadores; Vitor Secretti Bertoncello, representante titular dos técnico-41 

administrativos do Campus Canoas; Jeison Leandro Ruckert, representante suplente dos 42 

técnico-administrativos do Campus Canoas; Amábile Cabral Ceolin, representante titular dos 43 

discentes do Campus Viamão. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Aprovação 44 

da ata da 2ª Reunião Ordinária de 2018 realizada no Campus Porto Alegre, em 17 de abril de 45 

2018. 2. Recomposição das Comissões Permanentes do Consup. 3. Recomposição da 46 

Comissão de Ética do IFRS. 4. Homologação da Resolução nº 026, de 08 de junho de 2018, 47 

referente à aprovação “ad referendum” das alterações do item 4 do anexo da Resolução nº 48 

079, de 17 de outubro de 2017, referente ao Calendário Referência de 2018. 5. Apreciação dos 49 

Pareceres das Comissões de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Títulos (CEPEPT) 50 

e Desenvolvimento Institucional e Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS): a. Apreciação das 51 

alterações no Projeto Pedagógico do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Química, 52 

ofertado pelo Campus Feliz; b. Apreciação da solicitação de retificação da Resolução nº 53 

011/2018, visando a inclusão do Quadro de Componentes Optativos Curriculares na Matriz 54 

Curricular do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, ofertado pelo Campus Porto 55 

Alegre. 6. Apreciação dos Pareceres das Comissões de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-56 

Graduação e Títulos (CEPEPT) e Legislação, Normas, Regimento, Redação e Recursos 57 

(CLNRRR): a. Apreciação do Regimento do Programa de Bolsas para Incentivo ao 58 

Desenvolvimento de Pesquisa e Inovação, Ensino e Extensão do Centro Tecnológico de 59 

Acessibilidade do IFRS. 7. Apreciação dos Pareceres das Comissões de Desenvolvimento 60 

Institucional e Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS) e Legislação, Normas, Regimento, 61 

Redação e Recursos (CLNRRR): a. Apreciação da alteração de Regime de Trabalho Docente 62 

do servidor Luiz Antônio Teffili, lotado no Campus Rolante. 8. Apreciação dos Pareceres das 63 
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Comissões de Legislação, Normas, Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR), 64 

Desenvolvimento Institucional e Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS) e Orçamento, 65 

Finanças e Gestão Patrimonial (COFGP). a. Apreciação das prestações de contas dos projetos 66 

finalizados no ano de 2017, da Avaliação de Desempenho da Faurgs como Fundação de Apoio 67 

ao IFRS e autorização da Renovação da autorização da Faurgs como Fundação de Apoio ao 68 

IFRS. 9. Apreciação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Normas, Regimentos, 69 

Redação e Recursos (CLNRRR): a. Apreciação do recurso administrativo conforme processos 70 

nº 23419.001170.2015-90 e nº 23364.000319.2014-15 do servidor José Edson Azevedo da 71 

Silva; b. Apreciação do recurso quanto a data de retroatividade de concessão do RSC da 72 

servidora Vanessa Patzlaff Bosenbecker; c. Apreciação do recurso do servidor Ramaís de 73 

Castro Silveira, conforme autos no processo nº 23361.000357/2016-60, com apresentação do 74 

parecer de vista do conselheiro Marcelo Augusto Rauh Schmitt; d. Apreciação da solicitação de 75 

revisão da Resolução nº 093, de 13 de dezembro de 2016. 10. Informes Gerais. Expediente. 76 

Solicitação de inclusão de pauta em regime de urgência do recurso contra a negativa de 77 

afastamento da servidora Caroline Leal Prates para curso no exterior. A conselheira Suélen 78 

Patrícia dos Santos procedeu a leitura do requerimento de recurso elaborado pela servidora, 79 

salientando que o prazo é exíguo para a apreciação, pois o curso inicia no próximo mês. Em 80 

regime de votação, inclusão do assunto na pauta: aprovado por ampla maioria. O conselheiro 81 

André Rosa Martins explicou que o Estatuto da instituição diz que a alocação de vagas deve 82 

ser aprovada pelo Conselho Superior e que a instituição não está cumprindo esta questão. 83 

Expôs que existem dois editais em andamento e que no edital de técnico-administrativos 84 

aproximadamente 30% (trinta por cento) das vagas são destinadas à reitoria. Acrescentou que 85 

conhece a dificuldades enfrentadas, mas solicitou que nas próximas oportunidades de 86 

recebimento de vagas, e previamente a qualquer edital, o Conselho faça o debate sobre 87 

alocação de vagas. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, se 88 

comprometeu em adotar a prática sugerida. Aprovação da Ata 2ª Reunião Ordinária de 2018 89 

realizada no Campus Porto Alegre, em 17 de abril de 2018. O Presidente do Conselho 90 

Superior, professor Júlio Xandro Heck, expôs que todos os conselheiros receberam a ata 91 

previamente e perguntou se existe alguma consideração. Não houve manifestação. Em regime 92 

de votação: aprovado com 4 (quatro) abstenções. Ordem do Dia. 1. Recurso contra a 93 

negativa de afastamento da servidora Caroline Leal Prates. O Presidente do Conselho 94 

Superior, professor Júlio Xandro Heck expôs que a conselheira Suélen Patrícia dos Santos já 95 

apresentou o mérito e perguntou se algum conselheiro necessita de maiores esclarecimentos. 96 

Não houve manifestação. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck 97 

explicou que foi informado do caso no dia anterior, diante disto não possui maior conhecimento 98 

do assunto. Solicitou 10 (dez) minutos de recesso para que a Comissão de Legislação, 99 
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Normas, Redação, Regimentos e Recursos (CLNRRR) faça o parecer para apresentar ao 100 

plenário. Após o recesso, a reunião foi retomada. O Presidente do Conselho Superior, 101 

professor Júlio Xandro Heck, convidou o conselheiro André Rosa Martins para apresentar o 102 

parecer oral emitido pela CLNRRR. O conselheiro André Rosa Martins fez um histórico do 103 

pedido de afastamento da servidora, a saber: pedido inicial com o “de acordo” da chefia 104 

imediata à época; manifestação do Diretor de Gestão de Pessoas indeferindo o pedido e 105 

solicitando nova consulta ao novo chefe imediato da servidora; negativa do Diretor de Projetos 106 

e Obras; negativa do atual diretor, devido ao pouco quantitativo de servidores. Acrescentou que 107 

a servidora solicitou 3 (três) semanas de afastamento e que arcará com todas as despesas, 108 

salientando que não causará prejuízo à instituição, pelo contrário, terá uma servidora 109 

qualificada em língua estrangeira. Concluiu que a CLNRRR entende que o afastamento da 110 

servidora é relevante e indica ao Conselho o deferimento do recurso. O Presidente do 111 

Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, convidou o Diretor de Gestão de Pessoas, 112 

Marc Emerim, para esclarecimentos. O Diretor de Gestão de Pessoas, Marc Emerim, explicou 113 

o porquê houve a modificação de setor e expôs que não se sentiu confortável de analisar o 114 

processo, pois durante o afastamento a servidora não estaria sob sua tutela. Expôs que o 115 

processo não seguiu todos os ritos administrativos necessários e teve como primeira instância 116 

recursal o Conselho Superior. A conselheira Adriana de Farias Ramos expôs que não vê como 117 

problemático ou equivocado o encaminhamento do recurso da servidora, acrescentando que é 118 

direito da servidora se capacitar e entrar com recurso neste Conselho. Salientou que não 119 

adianta ter um bom Programa ou Política de Capacitação se não é bem empregado na ponta. 120 

Expôs que Conselho deve acolher o pedido da servidora. O conselheiro Alexandre Martins 121 

Vidor expôs que é favorável a Política de Capacitação na instituição, salientando que 122 

compreende o mérito e que o foco deste processo é processual, pois está suprimindo 123 

instâncias. Acrescentou que o Consup não está cumprindo seu verdadeiro papel, que é de 124 

última instância recursal, pois o processo não foi submetido ao pró-reitor nem ao reitor, antes 125 

de encaminhar ao plenário. Sugeriu remeter o processo para manifestação das autoridades 126 

competentes e posterior encaminhamento ao Conselho, como última instância. O conselheiro 127 

Simão Mendes de Moraes salientou que compete aos servidores da instituição produzir 128 

conhecimento, mas verifica que os processos são confusos e truncados, e que neste caso, 129 

evidenciou-se que o Programa de Capacitação não é claro, pois não consegue definir as 130 

regras. Acrescentou que o Conselho é o órgão máximo e a última instância recursal, mas que a 131 

se a servidora percorrer todos os trâmites burocráticos, não conseguirá participar do evento. 132 

Expôs a importância das regras serem claras e não terem interpretações diversas. O 133 

conselheiro André Rosa Martins expôs que a data de afastamento é de 06 (seis) a 29 (vinte e 134 

nove) de julho, salientando que não haverá uma outra sessão do Consup para analisar o 135 
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pedido em caso de negativa. Apresentou as datas de solicitação e das respostas das chefias e 136 

solicitou aprovação do recurso devido a situação atípica. O Presidente do Conselho Superior, 137 

professor Júlio Xandro Heck, expôs que não pode se pronunciar sobre o caso, pois teve o 138 

primeiro contato com o processo físico durante a reunião. Em regime de votação: recurso 139 

deferido com 6 (seis) votos contrários e 9 (nove) abstenções. 2. Recomposição das 140 

Comissões Permanentes do Consup. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio 141 

Xandro Heck, explicou que a Comissão de Legislação, Normas, Regimentos, Redação e 142 

Recursos (CLNRRR) possui uma vaga, devido ao término de mandato de um conselheiro. A 143 

conselheira Suélen Patrícia dos Santos se candidatou para a vaga. Em regime de votação: 144 

aprovado por unanimidade. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, 145 

perguntou se algum conselheiro gostaria de sair de alguma comissão. A conselheira Migacir 146 

Trindade Duarte Flôres expôs que gostaria de sair da Comissão de Desenvolvimento 147 

Institucional e Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS). O conselheiro Helder Madruga de 148 

Quadros se candidatou à vaga. Em regime de votação: aprovado por unanimidade. 3. 149 

Recomposição da Comissão de Ética do IFRS. O Presidente do Conselho Superior, 150 

professor Júlio Xandro Heck, explicou que existem duas vagas a serem preenchidas e que a 151 

comissão gostaria de se envolver neste processo e indicar os nomes. Expôs que possui 9 152 

(nove) servidores indicados pelos campi e solicitou autorização para que o Reitor indique, 153 

juntamente com a Comissão de Ética, os novos integrantes. O conselheiro André Rosa Martins 154 

lembrou que os integrantes não podem estar em estágio probatório e nem possuir anotação 155 

disciplinar ou ética na folha de pessoal, tirando isto, a indicação é de livre escolha do reitor. O 156 

Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, expôs que irão tomar estes 157 

cuidados. 4. Homologação da Resolução nº 026, de 08 de junho de 2018, referente à 158 

aprovação “ad referendum” das alterações do item 4 do anexo da Resolução nº 079, de 159 

17 de outubro de 2017, referente ao Calendário Referência de 2018. O Presidente do 160 

Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, explicou que o Calendário Referência, 161 

aprovado por este Conselho, prevê duas semanas de recesso em julho. Acrescentou que foi 162 

procurado pelos Diretores de Ensino para flexibilizar estas semanas, devido à greve dos 163 

caminhoneiros e à Copa do Mundo. A conselheira Gabriela Lelis Nascimento expôs que um 164 

grande número de discentes são pais e mães que possuem filhos em escola pública, e se 165 

ocorre a modificação do recesso, acarreta em problemas para suas famílias. Acrescentou que 166 

existem sábados letivos para compensar estas atividades. O conselheiro Claudino Andrighetto 167 

explicou o porquê utilizou esta resolução no campus, salientando que a discussão e 168 

organização dos dias a serem repostos foi realizada no Conselho do Campus, que possui a 169 

representatividade dos discentes. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro 170 

Heck, lembrou que este caso vale para o corrente ano e que foi delegada a discussão aos 171 
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Conselhos dos Campi, com a participação dos discentes. Em regime de votação: homologada 172 

a resolução com 1 (uma) abstenção. 5. Apreciação dos Pareceres das Comissões de 173 

Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Títulos (CEPEPT) e Desenvolvimento 174 

Institucional e Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS): a. Apreciação das alterações no 175 

Projeto Pedagógico do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Química, ofertado 176 

pelo Campus Feliz. Os conselheiros Eduardo Angonesi Predebon e Migacir Trindade Duarte 177 

Flôres procederam a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões, indicando pela aprovação 178 

das alterações. Em regime de votação: aprovado com 2 (duas) abstenções. 5. Apreciação dos 179 

Pareceres das Comissões de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Títulos 180 

(CEPEPT) e Desenvolvimento Institucional e Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS): b. 181 

Apreciação da solicitação de retificação da Resolução nº 011/2018, visando a inclusão do 182 

Quadro de Componentes Optativos Curriculares na Matriz Curricular do Curso Superior 183 

de Tecnologia em Gestão Ambiental, ofertado pelo Campus Porto Alegre. Os conselheiros 184 

Eduardo Angonesi Predebon e Migacir Trindade Duarte Flôres procederam a leitura dos 185 

pareceres emitidos pelas comissões, indicando pela aprovação da retificação. Em regime de 186 

votação: aprovado com 1 (uma) abstenção. 6. Apreciação dos Pareceres das Comissões de 187 

Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Títulos (CEPEPT) e Legislação, Normas, 188 

Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR): a. Apreciação do Regimento do Programa 189 

de Bolsas para Incentivo ao Desenvolvimento de Pesquisa e Inovação, Ensino e 190 

Extensão do Centro Tecnológico de Acessibilidade do IFRS. O conselheiro Gregório Durlo 191 

Grisa procedeu a leitura do parecer emitido pela CLNRRR, indicando pela aprovação do 192 

documento. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, esclareceu que 193 

a CEPEPT se declarou impedida por entender que o assunto não era de competência da 194 

comissão. Em regime de votação: aprovado com 1 (uma) abstenção. 7. Apreciação dos 195 

Pareceres das Comissões de Desenvolvimento Institucional e Integração Instituição-196 

Sociedade (CDIIIS) e Legislação, Normas, Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR): a. 197 

Apreciação da alteração de Regime de Trabalho Docente do servidor Luiz Antônio Teffili, 198 

lotado no Campus Rolante. Os conselheiros André Rosa Martins e Migacir Trindade Duarte 199 

Flôres procederam a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões, indicando pela aprovação 200 

da alteração de regime de trabalho do docente. Em regime de votação: aprovado com 3 (três) 201 

abstenções. 8. Apreciação dos Pareceres das Comissões de Legislação, Normas, 202 

Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR), Desenvolvimento Institucional e Integração 203 

Instituição-Sociedade (CDIIIS) e Orçamento, Finanças e Gestão Patrimonial (COFGP). a. 204 

Apreciação das prestações de contas dos projetos finalizados no ano de 2017, da 205 

Avaliação de Desempenho da Faurgs como Fundação de Apoio ao IFRS e autorização da 206 

Renovação da autorização da Faurgs como Fundação de Apoio ao IFRS. O conselheiro 207 
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André Rosa Martins procedeu a leitura do parecer emitido pela CLNRRR, sugerindo ao Consup 208 

que solicite à Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) a 209 

apresentação das prestações de contas completas dos projetos realizados e que tiveram suas 210 

vigências concluídas, bem como a atualização das informações no sitio da internet da referida 211 

fundação de apoio nos termos da legislação vigente, antes de apreciar a proposta. As 212 

conselheiras Migacir Trindade Duarte Flôres e Soeni Bellé procederam a leitura dos pareceres 213 

emitidos pela CDIIIS e COFGP, indicando pela aprovação das solicitações. O Presidente do 214 

Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, expôs que o prazo foi exíguo, mas que 215 

orientou a equipe da pró-reitoria a encaminhar o processo, sob o risco de perder o prazo de 216 

renovação estabelecido pela legislação. Acrescentou que, quando recebeu o parecer, entrou 217 

em contato com a Faurgs para que atualizassem o site. Sugeriu que, a cada encerramento de 218 

projeto, encaminha-se a prestação de contas para apreciação. A conselheira Suélen Patrícia 219 

dos Santos explicou que a Pró-reitoria de Administração (Proad) necessita fazer diversas 220 

dispensas para a Faurgs, diante disto, sugeriu o credenciamento de outras fundações, visando 221 

maior transparência e possibilidade de comparações de valores. O Presidente do Conselho 222 

Superior, professor Júlio Xandro Heck, explicou que a instituição está trabalhando em busca de 223 

outras fundações. O conselheiro Alexandre Martins Vidor expôs que de 3 (três) pareceres, 2 224 

(dois) aprovaram a renovação, mas que a CLNRRR trouxe questões importantes a serem 225 

analisadas. Expôs a preocupação com o fato de não renovação da fundação. Salientou a 226 

importância de ter a própria fundação de apoio e de criar mecanismos de controle, e em caso 227 

de dúvidas, encaminhá-las à Faurgs, sem prejudicar a continuidade da relação contratual. A 228 

conselheira Adriana de Farias Ramos lembrou que o voto da comissão não foi não aprovar e 229 

sim solicitar à Faurgs o cumprimento da legislação no que diz respeito a prestação de contas. 230 

Expôs a importância do encaminhamento da prestação de contas no momento de 231 

encerramento do projeto, sugerindo uma resolução para a prática. O conselheiro André Rosa 232 

Martins expôs que não conseguiu analisar processo por processo, mas analisou os 233 

documentos relacionados aos processos seletivos. Apresentou os números e contradições 234 

relacionados ao projeto, salientando a importância de ter um processo mais transparente, com 235 

um fluxo melhor definido. Acrescentou a necessidade de ter uma estrutura própria ou outras 236 

fundações de apoio e o constrangimento com o presidente da fundação respondendo à 237 

processos judiciais. O conselheiro Alexandre Jesus da Silva Machado apresentou sua 238 

preocupação com relação a proposta apresentada, devido aos prazos. O conselheiro Fábio 239 

Azambuja Marçal salientou a importância da instituição ter sua própria fundação ou outras 240 

credenciadas, da necessidade de aprimoramento na relação com a Faurgs, de ter instrumentos 241 

e formas de controle rígidos e fundamentados. Acrescentou também a necessidade de pensar 242 

nas questões práticas, aprovando a renovação e ponderando o voto da CLNRRR. O 243 
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conselheiro Marcelo Augusto Rauh Schmitt expôs sua insatisfação com relação ao presidente 244 

da Faurgs. Acrescentou que o voto do parecer é para não analisar a matéria enquanto não tiver 245 

todas as informações, lembrado que já foram solicitadas alterações à Faurgs e esta respondeu 246 

que não iriam modificar os relatórios. Perguntou quantas exceções serão feitas para aprovação 247 

das contas da Faurgs, considerando que faltam informações. O conselheiro Gregório Durlo 248 

Grisa explicou que o seu voto não acompanhou o parecer da comissão, pois as prestações de 249 

contas sempre estiveram no site. Acrescentou que o site ´é pouco intuitivo, mas que atende à 250 

legislação. Expôs que encaminhou as informações a comissão, mas o parecer já havia sido 251 

entregue à secretaria. O conselheiro Rudinei Müller perguntou qual é o período de renovação. 252 

O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, respondeu que a renovação 253 

é de 1 (um) ano. O conselheiro Rudinei Müller expôs que é preocupante a forma como as 254 

coisas estão sendo encaminhadas, sugerindo fazer algum documento ou reunião com a 255 

fundação para expor estes problemas e exigir um outro nível de relacionamento. O conselheiro 256 

André Rosa Martins explicou que o site é muito confuso e possui informações truncadas, 257 

salientando que no dia de elaboração do parecer as informações não constavam na página. 258 

Acrescentou que consultou o site neste momento e que existem várias certidões vencidas. 259 

Expôs a necessidade da instituição se preocupar com o fluxo de prestação de contas, 260 

lembrando que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) não aprovou a última 261 

prestação de contas da Faurgs por falta de documentos e de algumas explicações. 262 

Acrescentou ainda que se a opção for renovar, ainda assim, é importante estabelecer uma 263 

série de exigências e pautar uma resolução para que a cada semestre o conselho receba 264 

atualizações dos projetos. O conselheiro Alexandre Martins Vidor salientou a importância de 265 

renovar o convênio. Sugeriu fazer a renovação e buscar o atendimento das recomendações, 266 

expondo a importância de não confundir a figura do presidente com a fundação. A conselheira 267 

Adriana de Farias Ramos sugeriu desvincular as votações. O Presidente do Conselho Superior, 268 

professor Júlio Xandro Heck, explicou que o grupo de trabalho do Ministério da Educação 269 

(MEC) e Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) exige as três 270 

aprovações. A conselheira Adriana de Farias Ramos solicitou votação nominal. O Presidente 271 

do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, explicou que primeiramente irá colocar em 272 

votação a possibilidade de apreciar ou não o processo e no segundo momento, em votação 273 

nominal, apreciar a renovação ou não da fundação. Em regime de votação, apreciar o 274 

processo: por contraste, aprovado. Em regime de votação, votação nominal, a favor da 275 

renovação da Faurgs: Fábio Azambuja Marçal, sim; Soeni Bellé, sim; Mariano Nicolao, sim; 276 

Juliano Cantarelli Toniolo, sim; Eduardo Angonesi Predebon, sim; Leandro Lumbieri, sim; 277 

Giovani Forgiarini Aiub, abstenção; Migacir Trindade Duarte Flôres, sim; Claudino Andrighetto, 278 

não; Marcelo Augusto Rauh Schmitt, não; Gleison Samuel do Nascimento, abstenção; 279 
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Alexandre Jesus da Silva Machado, sim; Jesus Rosemar Borges, sim; Odair José Spenthof, 280 

não; Alexandre Martins Vidor, sim; Erik Schüler, sim; Claimar Zonta, sim; Filipe Toledo de 281 

Souza, sim; Gregório Durlo Grisa, sim; Claudio Enrique Fernández Rodriguez, abstenção; 282 

Claudionor Ferreira Araújo, sim; Júlio Cesar dos Santos, sim; Cleonei Antônio Cenci, não; 283 

Helder Madruga de Quadros, não; Andressa Caroline Schneider, não; André Rosa Martins, 284 

não; Rudinei Müller, não; Rodrigo Tonin, sim; Rodrigo Belinaso Guimarães, sim; Vanderlei 285 

Nestor Koefender, sim; Maíra Baé Baladão Vieira, sim; Roger Sá da Silva, sim; Alaor Ribeiro de 286 

Souza, abstenção; Áureo Vandré Cardoso, sim; Simão Mendes de Moraes, não; Régis Nogara 287 

dos Reis, sim; Gustavo Rodrigo Tausendfreund, sim; Sigrid Régia Huve, abstenção; Mauricio 288 

Lopes Lima, abstenção; Éder José Morari, sim; Adriana de Farias Ramos, não; Josiane 289 

Machado Godinho, sim; Eva Regina Amaral, sim; Marcelo Lauer Mota, ausente no momento da 290 

votação; Darlei Cecconello, abstenção; Suélen Patrícia dos Santos, abstenção; Ademilson 291 

Marcos Tonin, abstenção; Sandra Maria Zeni, ausente no momento da votação; Bruno 292 

Nonemacher, sim; Marcelo Ledur, abstenção; Guilherme de Bortoli do Amaral, sim; Gabriela 293 

Lelis Nascimento, não; Vera Regina Pereira Froz, sim; Angela Maria Kloppenburg, sim; Igor 294 

Daniel Dirings Cesca, abstenção. Totalizou-se 31 (trinta e um) votos a favor da renovação; 11 295 

(onze) votos contrários e 11 (onze) abstenções. O Presidente do Conselho Superior, professor 296 

Júlio Xandro Heck, assumiu o compromisso de fazer uma reunião com a fundação para 297 

manifestar as preocupações e buscar uma forma de melhorar o processo. 9. Apreciação dos 298 

Pareceres da Comissão de Legislação, Normas, Regimentos, Redação e Recursos 299 

(CLNRRR): a. Apreciação do recurso administrativo conforme processos nº 300 

23419.001170.2015-90 e nº 23364.000319.2014-15 do servidor José Edson Azevedo da 301 

Silva. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, propôs apreciar esta 302 

pauta em sessão fechada e solicitou para o único não membro presente seja a Secretária do 303 

Consup. Não houve objeções. Neste momento, às dezesseis horas e cinquenta minutos, a 304 

reunião passou a ser realizada na forma de sessão fechada, retirando-se do plenário todos os 305 

não conselheiros, exceto a Secretária do Consup, Viviane Campanhola Bortoluzzi, que 306 

permaneceu para auxiliar na sessão. Às dezessete horas e cinquenta minutos, a sessão 307 

fechada foi encerrada, continuando a discussão dos demais assuntos na forma de sessão 308 

pública. 9. Apreciação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Normas, Regimentos, 309 

Redação e Recursos (CLNRRR): b. Apreciação do recurso quanto a data de 310 

retroatividade de concessão do RSC da servidora Vanessa Patzlaff Bosenbecker. O 311 

conselheiro Gregório Durlo Grisa procedeu a leitura do parecer, indicando pelo 312 

acompanhamento do parecer da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CDDP), cuja 313 

data de retroatividade é 04/2014. Em regime de votação: aprovado com 1 (um) voto contrário e 314 

15 (quinze) abstenções. 9. Apreciação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Normas, 315 



 

10 

 

Regimentos, Redação e Recursos (CLNRRR): c. Apreciação do recurso do servidor 316 

Ramaís de Castro Silveira, conforme autos no processo nº 23361.000357/2016-60, com 317 

apresentação do parecer de vista do conselheiro Marcelo Augusto Rauh Schmitt. O 318 

conselheiro Marcelo Augusto Rauh Schmitt procedeu a leitura do parecer de vista, indicando 319 

pelo deferimento do recurso do servidor. A conselheira Adriana de Farias Ramos fez um 320 

resumo do parecer emitido pela CLNRRR, o qual indica o indeferimento do recurso. Salientou a 321 

importância da formação pedagógica para a instituição, visto que a mesma deve ter no mínimo 322 

50% (cinquenta por cento) de ensino médio integrado. Salientou que todo o professor que 323 

queira atuar nos institutos federais pode ingressar com graduação, conforme previsto na 324 

legislação; e para atuar na formação básica, deve ter licenciatura ou formação equivalente. 325 

Acrescentou que os editais da instituição são contraditórios. Procedeu a leitura do voto da 326 

comissão. O conselheiro Gregório Durlo Grisa apresentou a abordagem legal, citado a Lei de 327 

Diretrizes e Bases (LDB) e o edital; e a abordagem política, citando o Plano de 328 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da instituição. Apresentou os problemas com o deferimento 329 

da solicitação, defendendo a importância da formação pedagógica para os docentes da 330 

instituição. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, sugeriu a 331 

aprovação da prorrogação da reunião para mais uma hora, visto que faltam alguns minutos 332 

para finalizar o prazo regimental. Não houve objeções. A conselheira Maíra Baé Baladão Vieira 333 

defendeu a disponibilização da formação pedagógica para todos os servidores não licenciados. 334 

Expôs que entende que a decisão terá consequências judiciais, mas salientou a importância de 335 

rever as práticas de ingresso e a isonomia entre os editais da instituição. O conselheiro Rodrigo 336 

Belinaso Guimarães expôs que as mudanças inseridas no último ano na LDB asseguram ao 337 

profissional de educação ser reconhecido pelo notório saber, defendendo o parecer emitido 338 

pelo conselheiro Marcelo Augusto Rauh Schmitt. O conselheiro Marcelo Augusto Rauh Schmitt 339 

expôs que não se trata de disputa de quem acredita na importância da formação pedagógica 340 

ou não, pois analisa a situação pontual do processo do servidor, acrescentando que existem 341 

duas interpretações da lei. Falou sobre a questão da boa-fé do servidor e das possíveis 342 

consequências da decisão. O conselheiro Fábio Azambuja Marçal expôs que a lei pode ser 343 

interpretada de diversas formas, salientando a importância de pensar no tipo de professor que 344 

a instituição quer. Falou sobre a reforma do ensino médio e do problema de abrir mão da 345 

formação pedagógica, dando o voto ao parecer da comissão. O conselheiro Rudinei Müller 346 

solicitou o cuidado ao dizer que os professores licenciados são bons e os não licenciados não 347 

são. Expôs que a instituição e os docentes valorizam a formação acadêmica e os títulos dos 348 

discentes e deve ter a mesma valorização com os servidores. Defendeu a posição da 349 

comissão. O conselheiro André Rosa Martins expôs o retrocesso na instituição ao defender a 350 

não exigência da formação pedagógica, salientado a importância de viabilizar o curso e 351 
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estimular os colegas a fazerem a formação, visando atender a legislação e qualificar ainda 352 

mais o quadro docente. O conselheiro Alexandre Martins Vidor expôs que não está sendo 353 

discutido a importância da formação pedagógica, defendendo-a e salientando que a discussão 354 

é referente ao caso pontual do servidor. Defendeu o parecer emitido pelo conselheiro Marcelo 355 

Augusto Rauh Schmitt e a importância de analisar a lei específica para o caso dos institutos 356 

federais. Falou sobre as alterações na legislação e defendeu que a formação não pode ser 357 

exigida através de um edital e sim seguir uma política de formação pedagógica para 358 

qualificação dos docentes. O conselheiro Cleonei Antônio Cenci apresentou algumas 359 

legislações relacionadas ao assunto, defendendo a necessidade de formação pedagógica. Em 360 

regime de votação, indeferimento do recurso: por contraste, indeferido o recurso. Em regime de 361 

votação, recomendações constantes no parecer da CLNRRR: aprovado com 3 (três) 362 

abstenções. 9. Apreciação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Normas, 363 

Regimentos, Redação e Recursos (CLNRRR): d. Apreciação da solicitação de revisão da 364 

Resolução nº 093, de 13 de dezembro de 2016. O conselheiro Gleison Samuel do 365 

Nascimento solicitou vista ao processo. 10. Informes Gerais. Auditoria de prestação de contas 366 

do exercício financeiro de 2015 (dois mil e quinze). A Pró-reitora de Administração, professora 367 

Tatiana Weber, apresentou as recomendações constantes no Acórdão do Tribunal de Contas 368 

da União (TCU) e quais já foram atendidas. Apresentou também as recomendações que não 369 

foram atendidas e os novos prazos para atendimento. Salientou que com a realização de 370 

inventário integrado, a diferença contábil reduziu consideravelmente. Plano de 371 

Desenvolvimento Institucional (PDI). A Pró-reitora Adjunta de Desenvolvimento Institucional, 372 

professora Letícia Martins de Martins fez um histórico do andamento de elaboração do PDI. 373 

Explicou que houve modificação no período de coleta de dados e análise, reduzindo o período 374 

de análise e aumentando o período de coleta de dados. Salientou a importância da ampla 375 

participação da comunidade neste processo. Apresentou os próximos passos a serem 376 

realizados, expondo que a página do PDI possui as informações atualizadas. O Pró-reitor de 377 

Desenvolvimento Institucional, professor Amilton de Moura Figueiredo, salientou a importância 378 

da participação de todos na construção do PDI, expondo que estão recebendo várias 379 

contribuições e que adequações necessárias estão sendo realizadas, citando exemplos. O 380 

Conselheiro Éder José Morari, membro da Comissão Central de elaboração do PDI 381 

representando o Conselho Superior, expôs que a comissão está trabalhando de forma 382 

democrática e obedecendo as deliberações deste Conselho. Agradecendo a presença de todos 383 

os conselheiros, às dezenove horas e vinte e cinco minutos, o Presidente do Conselho 384 

Superior, professor Júlio Xandro Heck, deu por encerrada a reunião. E, para constar, eu 385 

Viviane Campanhola Bortoluzzi, Secretária do Conselho Superior, lavrei a presente ata que, 386 
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após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Bento Gonçalves, vinte e seis 387 

de junho de dois mil e dezoito. 388 

Viviane Campanhola Bortoluzzi_________________________________________________________ 

Júlio Xandro Heck___________________________________________________________________ 

Ademilson Marcos Tonin______________________________________________________________ 

Adriana de Farias Ramos_____________________________________________________________ 

Alaor Ribeiro de Souza_______________________________________________________________ 

Alexandre Jesus da Silva Machado______________________________________________________ 

Alexandre Martins Vidor_______________________________________________________________ 

André Rosa Martins__________________________________________________________________ 

Andressa Caroline Schneider__________________________________________________________ 

Angela Maria Kloppenburg____________________________________________________________ 

Áureo Vandré Cardoso_______________________________________________________________ 

Bruno Nonemacher__________________________________________________________________ 

Claimar Zonta______________________________________________________________________ 

Claudino Andrighetto_________________________________________________________________ 

Claudio Enrique Fernández Rodriguez___________________________________________________ 

Claudionor Ferreira Araújo_____________________________________________________________ 

Cleonei Antônio Cenci________________________________________________________________ 

Darlei Cecconello____________________________________________________________________ 

Éder José Morari____________________________________________________________________ 

Eduardo Angonesi Predebon___________________________________________________________ 

Erik Schüler________________________________________________________________________ 

Eva Regina Amaral__________________________________________________________________ 

Fábio Azambuja Marçal_______________________________________________________________ 

Filipe Toledo de Souza_______________________________________________________________ 

Gabriela Lelis Nascimento_____________________________________________________________ 

Gleison Samuel do Nascimento_________________________________________________________ 

Giovani Forgiarini Aiub________________________________________________________________ 

Gregório Durlo Grisa_________________________________________________________________ 

Guilherme de Bortoli do Amaral_________________________________________________________ 

Gustavo Rodrigo Tausendfreund________________________________________________________ 

Helder Madruga de Quadros___________________________________________________________ 

Igor Daniel Dirings Cesca_____________________________________________________________ 

Jesus Rosemar Borges_______________________________________________________________ 

Josiane Machado Godinho____________________________________________________________ 
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Juliano Cantarelli Toniolo______________________________________________________________ 

Júlio Cesar dos Santos_______________________________________________________________ 

Leandro Lumbieri____________________________________________________________________ 

Maíra Baé Baladão Vieira_____________________________________________________________ 

Marcelo Augusto Rauh Schmitt_________________________________________________________ 

Marcelo Lauer Mota__________________________________________________________________ 

Marcelo Ledur______________________________________________________________________ 

Mariano Nicolao_____________________________________________________________________ 

Mauricio Lopes Lima_________________________________________________________________ 

Migacir Trindade Duarte Flôres_________________________________________________________ 

Odair José Spenthof_________________________________________________________________ 

Régis Nogara dos Reis_______________________________________________________________ 

Rodrigo Belinaso Guimarães___________________________________________________________ 

Rodrigo Tonin______________________________________________________________________ 

Roger Sá da Silva___________________________________________________________________ 

Rudinei Müller______________________________________________________________________ 

Sandra Maria Zeni___________________________________________________________________ 

Sigrid Régia Huve___________________________________________________________________ 

Simão Mendes de Moraes_____________________________________________________________ 

Suélen Patrícia dos Santos____________________________________________________________ 

Soeni Bellé_________________________________________________________________________ 

Vanderlei Nestor Koefender____________________________________________________________ 

Vera Regina Pereira Froz_____________________________________________________________ 


