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Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às treze horas e cinquenta e 1 

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

Aranha, Bairro Juventude da Enologia, nº 540, Bento Gonçalves - RS, foi realizada a Quinta 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; Greice da Silva Lorenzzetti Andreis, Diretora-geral substituta do Campus 10 

Caxias do Sul; Eduardo Angonesi Predebon, Diretor-geral do Campus Erechim; Leandro 11 

Lumbieri, Diretor-geral do Campus Farroupilha; Giovani Forgiarini Aiub, Diretor-geral do 12 

Campus Feliz; Claudino Andrighetto, Diretor-geral do Campus Osório; Márcia Amaral Corrêa de 13 

Moraes, Diretora-geral substituta do Campus Porto Alegre; Alexandre Jesus da Silva Machado, 14 

Diretor-geral do Campus Rio Grande; Jesus Rosemar Borges, Diretor-geral do Campus 15 

Rolante; Odair José Spenthof, Diretor-geral do Campus Sertão; Alexandre Martins Vidor, 16 

Diretor-geral do Campus Viamão; Erik Schüler, Diretor-geral do Campus Avançado 17 

Veranópolis. Egressos: Paulo Ricardo Corrêa Bernardes, titular. Representantes Docentes: 18 

Mauricio Tavares Pereira, Campus Alvorada; Gregório Durlo Grisa, Campus Bento Gonçalves; 19 

Claudio Enrique Fernández Rodriguez, Campus Canoas; Claudionor Ferreira Araújo, Campus 20 

Caxias do Sul; João Rogério Machado Pereira, Campus Erechim; Ricardo Augusto Manfredini, 21 

Campus Farroupilha; Estêvão da Fontoura Haeser, suplente Campus Osório; Rudinei Müller, 22 

Campus Restinga; Daniel Zanotta, suplente Campus Rio Grande; Rodrigo Belinaso Guimarães, 23 

suplente Campus Rolante; Thiago Muhlbeier, Campus Sertão; Vanderlei Nestor Koefender, 24 

suplente Campus Vacaria; Maíra Baé Baladão Vieira, Campus Viamão; Patrícia Peter dos 25 

Santos Zachia Alan, suplente Campus Avançado Veranópolis. Representantes Técnico-26 

Administrativos: Adriana Silva Martins, suplente Campus Alvorada; Áureo Vandré Cardoso, 27 
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Campus Bento Gonçalves; Vitor Secretti Bertoncello, Campus Canoas; Simão Mendes de 28 

Moraes, Campus Caxias do Sul; Alexandre Estive Malinowski, Campus Erechim; Jonas Ludwig 29 

de Bitencourt, suplente Campus Farroupilha; Sigrid Régia Huve, Campus Feliz; Iuri Guissoni 30 

Quaglia, suplente Campus Ibirubá; Marcelo Vianna, suplente Campus Osório; Adriana de 31 

Farias Ramos, Campus Porto Alegre; Eva Regina Amaral, Campus Rio Grande; Marcelo Lauer 32 

Mota, Campus Rolante; Victor de Carvalho Gonçalves, suplente Campus Sertão; Carlos 33 

Robério Garay Correa, Campus Viamão; Suélen Patrícia dos Santos, Reitoria; Samanta Trivilin 34 

Comiotto, suplente Campus Avançado Veranópolis. Representantes Discentes: Sandra Maria 35 

Zeni, Campus Bento Gonçalves; Sady da Silva Souza, Campus Canoas; Vitor Sieslevski 36 

Moreno, Campus Erechim; Thaise Barbosa Nonnemacher, suplente Campus Erechim; Marcelo 37 

Ledur, Campus Feliz; Guilherme de Bortoli do Amaral, Campus Ibirubá; William Coutinho da 38 

Rocha, Campus Osório; Gabriela Lelis Nascimento, Campus Porto Alegre; Caroline Silva de 39 

Souza, Campus Rio Grande; Angela Maria Kloppenburg, Campus Rolante; Igor Daniel Dirings 40 

Cesca, Campus Sertão. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: Márcia Regina 41 

Pereira Tavares, representante titular da Sociedade Civil – Entidade dos Trabalhadores; 42 

Frederico Duarte Bartz, representante suplente da Sociedade Civil – Entidade dos 43 

Trabalhadores; Helder Madruga de Quadros, representante titular dos docentes do Campus 44 

Ibirubá; André Rosa Martins, representante titular dos docentes do Campus Porto Alegre; 45 

Gustavo Rodrigo Tausendfreund, representante titular dos técnico-administrativos do Campus 46 

Farroupilha; Ademilson Marcos Tonin, representante titular dos técnico-administrativos do 47 

Campus Avançado Veranópolis; Vera Regina Pereira Froz, representante titular dos discentes 48 

do Campus Restinga; Flávio Luis Barbosa Nunes, representante titular do Ministério da 49 

Educação. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Aprovação da Ata da 4ª 50 

Reunião Ordinária de 2018 realizada no Campus Porto Alegre, em 21 de agosto de 2018. 2. 51 

Proposta de Moção. 3. Recomposição das Comissões Permanentes do Consup. 4. Apreciação 52 

dos Pareceres da Comissão de Legislação, Normas, Regimentos, Redação e Recursos 53 

(CLNRRR): a. Recurso da servidora Fernanda Zorzi, conforme autos no processo nº 54 

23419.000712.2015-15; b. Regimento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa do IFRS. 5. 55 

Apreciação dos Pareceres da Comissão de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e 56 

Títulos (CEPEPT): a. Calendário Referência do IFRS. 6. Apreciação dos Pareceres das 57 

Comissões de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Títulos (CEPEPT) e 58 

Desenvolvimento Institucional e Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS): a. Alterações do 59 

Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, ofertado pelo Campus Caxias do Sul; 60 

b. Alteração do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, ofertado pelo 61 

Campus Porto Alegre; c. Alteração pontual do Curso Superior de Tecnologia em Logística, 62 

ofertado pelo Campus Canoas; d. Credenciamento do Campus Restinga como polo EaD do 63 
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IFRS. 7. Apreciação dos Pareceres das Comissões de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-64 

Graduação e Títulos (CEPEPT) e Legislação, Normas, Regimento, Redação e Recursos 65 

(CLNRRR): a. Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos Estudantes do IFRS. 8. Informes 66 

Gerais. Expediente. Proposta de Moção. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio 67 

Xandro Heck, procedeu a leitura da moção proposta, explicando que a discussão da moção 68 

será realizada durante a ordem do dia. Inclusão de pauta em regime de urgência da solicitação 69 

de análise da Metodologia e Cronograma de revisão da Organização Didática do IFRS. O 70 

Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, explicou que na sexta-feira foi 71 

encaminhada a alteração da pauta, incluindo este item, mas regimentalmente o prazo é de 72 

cinco dias para propor pauta. Diante disto, para referendar a inclusão, solicitou a inclusão de 73 

pauta em regime de urgência. Em regime de votação, inclusão de pauta: aprovado por 74 

unanimidade. Inclusão de pauta em regime de urgência da solicitação de Alteração de Regime 75 

de Trabalho Docente da servidora Sabrina Favaretto Antunes. O conselheiro Rodrigo Belinaso 76 

Guimarães expôs que a docente iniciou o processo em março e o Conselho de Campus 77 

solicitou a reformulação do pedido em julho. Acrescentou que o assunto ainda não entrou em 78 

pauta e solicitou a inclusão do assunto em regime de urgência. O Presidente do Conselho 79 

Superior, professor Júlio Xandro Heck, esclareceu que o processo ainda não chegou ao 80 

Conselho Superior. Expôs que este Conselho revogou a Resolução nº 044/2012, que previa o 81 

fluxo de alteração de regime e acrescentou que a professora fez a solicitação com base na 82 

resolução citada, que não está mais em vigência. Expôs que a reitoria está discutindo com a 83 

Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) a elaboração de uma Instrução Normativa 84 

(IN) que defina o fluxo. O conselheiro Jesus Rosemar Borges explicou que o processo iniciou 85 

os tramites antes da revogação da resolução 44/2012, e como estaria na última instância, 86 

deveria vir para apreciação do Conselho Superior. O conselheiro Alexandre Jesus da Silva 87 

Machado expôs que também possui um processo de alteração de regime de trabalho 88 

tramitando. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, explicou que 89 

atualmente não existe um fluxo para a tramitação destes processos, e assim que este estiver 90 

definido, o processo deverá ser encaminhado ao Conselho Superior. Em regime de votação, 91 

inclusão de pauta: aprovado com dois votos contrários e doze abstenções. Ordem do dia. O 92 

conselheiro Áureo Vandré Cardoso propôs a alteração da ordem da pauta, deslocando o item 93 

4.a. para o último item a ser apreciado. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio 94 

Xandro Heck, expôs que gostaria que o Procurador Albert Caravaca participasse da reunião, 95 

visto que é o conselheiro jurídico da instituição, e ele possui compromisso no início da noite, 96 

defendendo a manutenção da ordem da pauta. Em regime de votação, alteração da ordem da 97 

pauta: por contraste, mantem-se a ordem original, com nove votos favoráveis e doze 98 

abstenções. 1. Posse de novos membros. Assinaram o termo de posse e passaram a integrar 99 
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o plenário os seguintes conselheiros: João Rogério Machado Pereira, representante titular dos 100 

docentes do Campus Erechim; Estêvão da Fontoura Haeser, representante suplente dos 101 

docentes do Campus Osório; Daniel Zanotta, representante suplente dos docentes do Campus 102 

Rio Grande; Patrícia Peter dos Santos Zachia Alan, representante suplente dos docentes do 103 

Campus Avançado Veranópolis; Alexandre Estive Malinowski, representante titular dos técnico-104 

administrativos do Campus Erechim; Marcelo Vianna, representante suplente dos técnico-105 

administrativos do Campus Osório; Samanta Trivilin Comiotto, representante suplente dos 106 

técnico-administrativos do Campus Avançado Veranópolis; Vitor Sieslevski Moreno, 107 

representante titular dos discentes do Campus Erechim; Thaise Barbosa Nonnemacher, 108 

representante suplente dos discentes do Campus Erechim; William Coutinho da Rocha, 109 

representante titular dos discentes do Campus Osório. 2. Aprovação da Ata da 4ª Reunião 110 

Ordinária de 2018 realizada no Campus Porto Alegre, em 21 de agosto de 2018. Não 111 

houve manifestação. Em regime de votação: aprovada com cinco abstenções. 3. Proposta de 112 

Moção. A conselheira Maíra Baé Baladão Vieira procedeu a leitura da Nota Oficial emitida pelo 113 

Sindicato dos Professores e Professoras do IFRS na mesorregião metropolitana de Porto 114 

Alegre (SindoIF). O conselheiro Fábio Azambuja Marçal salientou a importância de defender a 115 

democracia, expondo que os Institutos Federais priorizam a inclusão, a diversidade, a 116 

democracia. Expôs a importância de afirmar que o ensino deve ser público e gratuito. A 117 

conselheira Sandra Maria Zeni expôs que no último final de semana foi realizado o Encontro 118 

dos Estudantes do IFRS e foi elaborado uma moção, procedendo a leitura da mesma. O 119 

Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, solicitou que os manifestos 120 

lidos sejam encaminhados à Secretária do Conselho Superior, para anexar à ata. Em regime 121 

de votação, aprovação da moção: aprovada com três votos contrários e cinco abstenções. 4. 122 

Apreciação da alteração de Regime de Trabalho Docente da servidora Sabrina Favaretto 123 

Antunes. O conselheiro Jesus Rosemar Borges apresentou as tramitações do processo no 124 

âmbito do campus. Apresentou também a situação da docente, as deficiências dos campi em 125 

implantação, e as atividades executas pela docente. Expôs que o processo está tramitando há 126 

mais de cento e vinte dias e não foi dada uma resposta. O Presidente do Conselho Superior, 127 

professor Júlio Xandro Hech, expôs que conseguiu o processo digital para que a Comissão de 128 

Legislação, Normas, Regimentos, Redação e Recursos (CLNRRR) emita parecer oral. Foi 129 

realizado um recesso de 20 (vinte) minutos para que a CLNRRR analise o processo e emita 130 

parecer. A conselheira Adriana de Farias Ramos expôs que a CLNRRR fez o debate com base 131 

no processo digitalizado que tinha a disposição, complementando que o processo está no 132 

Colegiado da CPPD para análise. Salientou a importância de aguardar esta análise por parte 133 

da CPPD para que a CLNRRR emita o parecer. A comissão se comprometeu em emitir o 134 

parecer para a próxima reunião. O conselheiro Rodrigo Belinaso Guimarães expôs que a 135 
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professora será penalizada por mudanças de normativas institucionais, salientando que o 136 

processo iniciou antes desta alteração. Acrescentou que o processo foi analisado pela CPPD 137 

local e teve parecer favorável. O conselheiro Jesus Rosemar Borges expôs que foi realizado 138 

aproveitamento de concurso e reforçou as demandas do campus. Acrescentou que o fluxo 139 

anterior não previa parecer do Colegiado da CPPD, apenas da CPPD local, que emitiu parecer 140 

favorável. Em regime de votação, aguardar a manifestação do Colegiado da CPPD e que 141 

retorne ao plenário assim que o processo for entregue à Secretaria do Consup: aprovado com 142 

nove votos contrários e seis abstenções. 5. Apreciação da Metodologia e cronograma de 143 

revisão da Organização Didática (OD) do IFRS. O Presidente do Conselho Superior, 144 

professor Júlio Xandro Heck, expôs que a Comissão de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-145 

graduação e Títulos (CEPEPT) se declarou incompetente regimentalmente para análise do 146 

processo. A conselheira Adriana de Farias Ramos procedeu a leitura do parecer emitido pela 147 

CLNRRR, apresentando algumas alterações e indicando a aprovação do documento. O 148 

Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, convidou o Pró-reitor de 149 

Ensino, professor Lucas Coradini, para manifestação. O Pró-reitor de Ensino, professor Lucas 150 

Coradini apresentou a metodologia e o cronograma, comparando com as propostas 151 

apresentadas pela CLNRRR. Sugeriu modificar a composição da Comissão Central, trocando a 152 

participação das Pró-reitorias de Extensão e Pesquisa, Pós-graduação e Inovação por 153 

representação dos Comitês de Extensão e de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. 154 

Esclareceu alguns pontos: o documento base para discussão é a OD vigente; o Conselho terá 155 

todo o histórico para análise do documento, com todas as contribuições; garantia de 156 

assembleias em cada campus; defendeu a composição das comissões, a participação do 157 

Comitê de Ensino (Coen) e a manutenção do cronograma original. O conselheiro Simão 158 

Mendes de Moraes expôs os problemas das atividades serem desenvolvidas no mês de 159 

dezembro, do tamanho das comissões e da necessidade de realização de eleição para 160 

composição das comissões. O conselheiro Alexandre Martins Vidor expôs a importância da 161 

comunidade acadêmica ter o direito de participar e se manifestar na elaboração e revisão de 162 

documentos institucionais. Acrescentou também a importância de ter um histórico de toda a 163 

discussão realizada na instituição para que o Conselho faça a análise final. A conselheira 164 

Adriana de Farias Ramos expôs que existem pontos que o texto não está claro, como o texto 165 

base para realização das discussões. Fez uma revisão da metodologia apresentada e 166 

apresentou alguns pontos, a saber: propuseram uma comissão mais enxuta, mas entendem a 167 

proposta de que a comissão seja diversificada; ter no mínimo três momentos para debate, 168 

salientando a importância da realização destes debates junto à comunidade; o calendário 169 

acadêmico encerra dia vinte e um de dezembro, portanto a discussão pode ser realizada até 170 

este período; sugestão de realização de assembleia para escolha do representante do 171 
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segmento e não eleição. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, 172 

expôs que partiu dele o convite para que o Pró-reitor de Ensino fizesse a apresentação. O 173 

conselheiro Carlos Robério Garay Correa expôs a importância da discussão da OD para além 174 

do simples regramento, mas como modelo de educação. Salientou os resultados da rede de 175 

educação profissional na educação brasileira e a importância da ampla discussão dos 176 

documentos institucionais. Salientou a importância das discussões serem encaminhadas ao 177 

Conselho na íntegra e que o Coen não seja o filtro dos debates que ocorrerão nos campi. O 178 

conselheiro Fábio Azambuja Marçal expôs que o parecer visa referendar e fortalecer o 179 

processo de gestão democrática. Salientou a importância das apresentações realizadas pelos 180 

pró-reitores. Acrescentou que vê pouca divergência nas discussões e apresentou a gama de 181 

trabalho da instituição para o mês de dezembro. O conselheiro Claudio Enrique Fernández 182 

Rodriguez expôs que o segmento docente do campus encaminhou por manter a composição 183 

inicial para a Comissão Central. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro 184 

Hech, relembrou as divergências, a saber: composição da Comissão Central; incluir dezembro 185 

no período de discussões; Coen como filtro. Diante disto, propôs suspender a reunião por 186 

alguns minutos para que a CLNRRR faça o encaminhamento final após os esclarecimentos e 187 

discussões. Foi realizado um recesso de 20 (vinte) minutos. O Presidente do Conselho 188 

Superior, professor Júlio Xandro Heck, convidou o Pró-reitor de Ensino e a conselheira Adriana 189 

de Farias Ramos para manifestação. O Pró-reitor de Ensino, professor Lucas Coradini, expôs 190 

que tiveram consenso em algumas propostas, a saber: manter a composição inicial da 191 

Comissão Central; o Coen permanecerá no processo; acrescentar na planilha as contribuições 192 

do Coen; encaminhar ao Conselho Superior todas as discussões e contribuições recebidas; a 193 

Comissão Central fará a sistematização final; realização de no mínimo três assembleias. 194 

Acrescentou que a única divergência é o cronograma: a CLNRRR sugeriu que as assembleias 195 

ocorram entre dezembro e abril e a proposta inicial sugere que as assembleias ocorram entre 196 

março e abril. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, resumiu as 197 

propostas a serem votadas. Proposta 01: assembleias entre março e abril; proposta 02: 198 

assembleias nos meses de dezembro, março e abril. Em regime de votação, por contraste: 199 

aprovada a proposta 1 com seis abstenções; aprovado o documento com as propostas 200 

apresentadas. 6. Recomposição das Comissões Permanentes do Consup. O Presidente do 201 

Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, salientou a importância das Comissões 202 

Permanentes do Conselho e apresentou as vagas disponíveis. O conselheiro Thiago Muhlbeier 203 

se propôs a participar da Comissão de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-graduação e Títulos 204 

(CEPEPT); o conselheiro Iuri Guissoni Quaglia se propôs a participar da Comissão de 205 

Orçamento, Finanças e Gestão Patrimonial (COFGP); a conselheira Sigrid Régia Huve solicitou 206 

a saída da Comissão de Desenvolvimento Institucional e Integração Instituição-Sociedade 207 
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(CDIIIS) e os conselheiros Áureo Vandré Cardoso e Thaise Barbosa Nonnemacher se 208 

propuseram a participar da referida comissão. 7. Apreciação dos Pareceres da Comissão de 209 

Legislação, Normas, Regimentos, Redação e Recursos (CLNRRR): a. Recurso da 210 

servidora Fernanda Zorzi, conforme autos no processo nº 23419.000712.2015-15. O 211 

Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, propôs que o assunto seja 212 

deliberado em sessão fechada, implicando que apenas os conselheiros participem da sessão e 213 

que não seja realizada a transmissão. Solicitou que a Secretária do Consup e o Procurador 214 

participem da sessão. Em regime de votação: aprovado com uma abstenção. Neste momento, 215 

às dezesseis horas e trinta minutos, a reunião passou a ser realizada na forma de sessão 216 

fechada, retirando-se do plenário todos os não conselheiros, exceto a Secretária do Consup, 217 

Viviane Campanhola Bortoluzzi, e o Procurador do IFRS, Albert Caravaca. Às dezessete horas 218 

e quarenta e cinco minutos, a sessão fechada foi encerrada, continuando a discussão dos 219 

demais assuntos na forma de sessão pública. 7. Apreciação dos Pareceres da Comissão de 220 

Legislação, Normas, Regimentos, Redação e Recursos (CLNRRR): b. Regimento Interno 221 

do Comitê de Ética em Pesquisa do IFRS. A conselheira Suélen Patrícia dos Santos 222 

procedeu a leitura do parecer emitido pela CLNRRR, indicando pela aprovação das alterações 223 

propostas. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, expôs que a 224 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) fez vários apontamentos para a revisão do 225 

Regimento do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, que foram encaminhados à 226 

CLNRRR. Acrescentou que após o encaminhamento do processo, a instituição recebeu outras 227 

recomendações que necessitam ser incluídas no regimento e precisam ser encaminhadas até 228 

dia 25 (vinte e cinco) do corrente mês. Apresentou duas sugestões de encaminhamento, a 229 

saber: retirar o assunto de pauta e aprovar as alterações ad referendum para que a instituição 230 

não fique sem o Comitê, ou fazer um recesso para que a CLNRRR emita um novo parecer, 231 

expondo que preferiria a segunda opção. Fez-se um recesso de 8 (oito) minutos para que a 232 

CLNRRR analisasse os documentos e emitisse um novo parecer. A conselheira Suélen Patrícia 233 

dos Santos expôs que a CLNRRR concorda com as alterações sugeridas pela Conep, 234 

indicando pela aprovação das alterações propostas. Em regime de votação: aprovado com 2 235 

(duas) abstenções. 8. Apreciação dos Pareceres da Comissão de Ensino, Pesquisa, 236 

Extensão, Pós-Graduação e Títulos (CEPEPT): a. Calendário Referência do IFRS. O 237 

conselheiro Eduardo Angonesi Predebon procedeu a leitura do parecer emitido, indicando pela 238 

aprovação do documento. O conselheiro Estêvão da Fontoura Haeser sugeriu incluir no 239 

calendário referência o dia 20 (vinte) de novembro como feriado alusivo ao Dia da Consciência 240 

Negra. Expôs que esta é uma demanda do Movimento Negro, defendendo que a instituição 241 

pense no calendário de forma inclusiva. Fez um paralelo ao feriado do dia 20 (vinte) de 242 

setembro. Sugeriu, caso não possa ser feriado, a inclusão como dia não letivo. O Presidente do 243 
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Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, expôs que concorda com o mérito, mas que 244 

nem o Reitor, nem o Conselho Superior pode decretar feriados. Explicou que os feriados são 245 

definidos pelo Ministério do Planejamento e que pode solicitar que os campi façam atividades 246 

alusivas ao dia. A conselheira Gabriela Lelis Nascimento declarou apoio as colocações 247 

apresentadas, apoiando que seja dia não letivo e sugerindo que tenha em todos os campi a 248 

Semana da Consciência Negra. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro 249 

Heck, expôs que o dia não letivo não se configura feriado, a consequência é que naquele dia 250 

não tem aula aos discentes e este dia  de aula é transferido para outro, mas os servidores 251 

trabalham normalmente. O conselheiro Fábio Azambuja Marçal apresentou as atividades que 252 

serão desenvolvidas no campus, expondo que o dia é não letivo. O conselheiro Carlos Robério 253 

Garay Correa expôs que, diante das questões legais, sugeriu fazer atividades relacionadas 254 

exclusivamente ao tema. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, 255 

expôs que é encaminhado aos campi, juntamente com o Calendário Referência, um 256 

memorando com uma série de sugestões de datas para que os campi possam fazer atividades 257 

específicas, citando exemplos. O conselheiro Estêvão da Fontoura Haeser citou a Lei nº 10.639 258 

(dez mil, seiscentos e trinta e nove) e defendeu o dia não letivo, visto que se o campus fizer 259 

atividades alusivas, apenas os estudantes negros participarão e este não é o objetivo. A 260 

conselheira Adriana de Farias Ramos fez um contraponto com os dias não letivos nos 261 

chamados “feriadões”, explicando que é favorável a proposta do conselheiro Estêvão da 262 

Fontoura Haeser e que a instituição feche neste dia. O conselheiro Odair José Spenthof expôs 263 

que não discutirá o mérito, mas apresentou os problemas referentes ao transporte dos 264 

discentes no campus, expondo que prejudicará os discentes se decretar dia não letivo neste 265 

dia. Expôs também as dificuldades de fechar os 200 (duzentos) dias letivos e sugeriu dia letivo 266 

sem aula e com atividades alusivas à data. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio 267 

Xandro Heck, fez o resumo das propostas, a saber: proposta 01, dia não letivo; proposta 02, 268 

dia letivo com atividades alusivas a data. Em regime de votação: 22 (vinte e dois) votos para a 269 

proposta 01; 24 (vinte e quatro) votos para a proposta 2; 1 (uma) abstenção. O conselheiro 270 

Carlos Robério Garay Correa declarou que fazer do dia 20 (vinte) de novembro um dia não 271 

letivo seria um ato afirmativo. Acrescentou que o que foi aprovado já é a pratica desenvolvida 272 

pelo campus. 9. Apreciação dos Pareceres das Comissões de Ensino, Pesquisa, 273 

Extensão, Pós-Graduação e Títulos (CEPEPT) e Desenvolvimento Institucional e 274 

Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS): a. Alterações do Curso Superior de Tecnologia 275 

em Processos Gerenciais, ofertado pelo Campus Caxias do Sul; b. Alteração do Curso 276 

Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, ofertado pelo Campus Porto Alegre; 277 

c. Alteração pontual do Curso Superior de Tecnologia em Logística, ofertado pelo 278 

Campus Canoas. O conselheiro Eduardo Angonesi Predebon procedeu a leitura dos 279 
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pareceres emitidos pela CEPEPT, indicando pela aprovação das alterações apresentadas. A 280 

conselheira Márcia Amaral Corrêa de Moraes sugeriu a alteração de uma frase no Projeto 281 

Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, expondo a 282 

importância desta alteração. Acrescentou que a alteração se refere ao “item 10. 283 

Acompanhamento Pedagógico”, procedendo a leitura da mesma, a saber: “Neste caso, quando 284 

esse aluno se matricula no curso os servidores docentes do campus são comunicados pela 285 

Coordenadoria de Assuntos Estudantis (CAE), que articula de forma integrada com o Núcleo 286 

de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) como será 287 

a adaptação curricular, quais ferramentas pedagógicas e tecnológicas poderão ser utilizadas 288 

para viabilizar a adaptação à vida acadêmica por parte do discente”. O Presidente do Conselho 289 

Superior, professor Júlio Xandro Heck, procedeu a leitura do voto dos pareceres emitidos pela 290 

CDIIIS, que indicam a aprovação das alterações propostas. Em regime de votação: aprovado 291 

por unanimidade. 9. Apreciação dos Pareceres das Comissões de Ensino, Pesquisa, 292 

Extensão, Pós-Graduação e Títulos (CEPEPT) e Desenvolvimento Institucional e 293 

Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS): d. Credenciamento do Campus Restinga como 294 

polo EaD do IFRS. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, 295 

procedeu a leitura do voto do parecer da CDIIIS, que indica a aprovação da solicitação e expôs 296 

que a CEPEPT se declarou juridicamente incompetente para analisar o processo. Em regime 297 

de votação: aprovado por unanimidade. 10. Apreciação dos Pareceres das Comissões de 298 

Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Títulos (CEPEPT) e Legislação, Normas, 299 

Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR): a. Plano Estratégico de Permanência e Êxito 300 

dos Estudantes do IFRS. A conselheira Adriana de Farias Ramos procedeu a leitura do 301 

parecer emitido pela CLNRRR, indicando pela aprovação do documento com as correções 302 

propostas. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, convidou o Pró-303 

Reitor de Ensino, professor Lucas Coradini para esclarecimentos. Sugeriu a aprovação da 304 

prorrogação da reunião por mais uma hora, pois está terminando o prazo regimental da 305 

reunião. Não houve objeções. O Pró-reitor de Ensino, professor Lucas Coradini, fez um 306 

histórico cronológico da elaboração do documento. Explicou que o documento deve estar 307 

adequado ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente e salientou a importância do 308 

documento elaborado. Salientou também que a partir do diagnóstico realizado e do 309 

questionário que será aplicado nos campi, a instituição terá um banco de dados dos discentes. 310 

O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, ressaltou a importância da 311 

aprovação do Plano, visto que é um documento voltado exclusivamente para os estudantes, 312 

que é a finalidade da instituição. Expôs que o documento deve fazer referência ao PDI vigente 313 

e no momento da revisão, pode-se realizar a adequação ao novo PDI. A conselheira Márcia 314 

Amaral Corrêa de Moraes sugeriu desdobrar o documento apresentado em dois documentos, 315 
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deixando o Plano em primeira opção e a justificativa como um link. O Presidente do Conselho 316 

Superior, professor Júlio Xandro Heck, expôs a importância de preservar o histórico de 317 

construção e as ferramentas de diagnósticos utilizados. Lembrou que a CLNRRR solicitou o 318 

histórico de elaboração do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) vigente e que o Conselho 319 

Superior não possui esta informação. A conselheira Adriana de Farias Ramos sugeriu deixar o 320 

histórico como um anexo do Plano. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro 321 

Heck, convidou o Pró-Reitor de Ensino, professor Lucas Coradini para esclarecimentos. O 322 

professor Lucas Coradini expôs que os capítulos que antecedem o Plano são o de metodologia 323 

e o de diagnóstico. Explicou como o diagnóstico servirá para analisar a realidade de cada 324 

campus, salientado a importância de manter o documento na forma original. O Presidente do 325 

Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, resumiu as propostas, a saber: proposta 1, 326 

documento original com as adequações apresentadas no parecer da CLNRRR; proposta 2, o 327 

Plano como documento principal e os itens 1 a 4 como anexo. Em regime de votação: por 328 

contraste, aprovada a proposta 1, com 3 (três) votos para a proposta 2 e 4 (quatro) abstenções. 329 

11. Informes Gerais. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, expôs 330 

que na última reunião foi decidido que seria criado um grupo de trabalho para revisar as 331 

normas que regulamentam as relações entre o IFRS e as Fundações de Apoio. Informou que o 332 

grupo de trabalho já foi instituído e está trabalhando nesta revisão. Informou que não recebeu a 333 

indicação de todos os sindicatos para o Grupo de Trabalho sobre Assédio Moral, diante disto, 334 

estão aguardo a indicação do Andes para a emissão da portaria. O Presidente do Conselho 335 

Superior, professor Júlio Xandro Heck, expôs que a resposta ao requerimento protocolado pelo 336 

conselheiro André Rosa Martins na última reunião sobre um projeto específico da Fundação de 337 

Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) está disponível na Secretaria do 338 

Conselho Superior e que os conselheiros que tiverem interesse, podem solicitar via e-mail. 339 

Também está disponível a resposta à recomendação do Conselho Superior sobre o pagamento 340 

do auxílio permanência aos estudantes. A conselheira Adriana de Farias Ramos solicitou o 341 

encaminhamento deste documento a todos os conselheiros. O conselheiro Alexandre Estive 342 

Malinowski registrou que o Curso de Engenharia Mecânica do Campus Erechim obteve nota 5 343 

(cinco) no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), sendo o melhor colocado 344 

do Rio Grande do Sul e o sétimo do Brasil. Informou também que o curso conquistou o primeiro 345 

lugar na Shell Eco-marathon, competição de eficiência energética, e que representarão o país 346 

na competição mundial, nos Estados Unidos. O Presidente do Conselho Superior, professor 347 

Júlio Xandro Heck, complementou que os estudantes participarão do Salão de Pesquisa, 348 

Extensão e Ensino que acontecerá no final do mês de novembro. Agradecendo a presença de 349 

todos os conselheiros, às dezoito horas e cinquenta e cinco minutos, o Presidente do Conselho 350 

Superior, professor Júlio Xandro Heck, deu por encerrada a reunião. E, para constar, eu 351 
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Viviane Campanhola Bortoluzzi, Secretária do Conselho Superior, lavrei a presente ata que, 352 

após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Bento Gonçalves, vinte e três 353 

de outubro de dois mil e dezoito. 354 

Viviane Campanhola Bortoluzzi_________________________________________________________ 

Júlio Xandro Heck___________________________________________________________________ 

Adriana de Farias Ramos_____________________________________________________________ 

Adriana Silva Martins_________________________________________________________________ 

Alexandre Estive Malinowski___________________________________________________________ 

Alexandre Jesus da Silva Machado______________________________________________________ 

Alexandre Martins Vidor_______________________________________________________________ 

Angela Maria Kloppenburg____________________________________________________________ 

Áureo Vandré Cardoso_______________________________________________________________ 

Carlos Robério Garay Correa__________________________________________________________ 

Caroline Silva de Souza_______________________________________________________________ 

Claudino Andrighetto_________________________________________________________________ 

Claudio Enrique Fernández Rodriguez___________________________________________________ 

Claudionor Ferreira Araújo_____________________________________________________________ 

Daniel Zanotta______________________________________________________________________ 

Eduardo Angonesi Predebon___________________________________________________________ 

Erik Schüler________________________________________________________________________ 

Estêvão da Fontoura Haeser___________________________________________________________ 

Eva Regina Amaral__________________________________________________________________ 

Fábio Azambuja Marçal_______________________________________________________________ 

Gabriela Lelis Nascimento_____________________________________________________________ 

Giovani Forgiarini Aiub________________________________________________________________ 

Gregório Durlo Grisa_________________________________________________________________ 

Greice da Silva Lorenzzetti Andreis______________________________________________________ 

Guilherme de Bortoli do Amaral_________________________________________________________ 

Igor Daniel Dirings Cesca_____________________________________________________________ 

Iuri Guissoni Quaglia_________________________________________________________________ 

Jesus Rosemar Borges_______________________________________________________________ 

João Rogério Machado Pereira_________________________________________________________ 

Jonas Ludwig de Bitencourt____________________________________________________________ 

Leandro Lumbieri____________________________________________________________________ 

Maíra Baé Baladão Vieira_____________________________________________________________ 

Marcelo Lauer Mota__________________________________________________________________ 
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Marcelo Ledur______________________________________________________________________ 

Marcelo Vianna_____________________________________________________________________ 

Márcia Amaral Corrêa de Moraes_______________________________________________________ 

Mariano Nicolao_____________________________________________________________________ 

Mauricio Tavares Pereira______________________________________________________________ 

Odair José Spenthof_________________________________________________________________ 

Patrícia Peter dos Santos Zachia Alan___________________________________________________ 

Paulo Ricardo Corrêa Bernardes________________________________________________________ 

Ricardo Augusto Manfredini____________________________________________________________ 

Rodrigo Belinaso Guimarães___________________________________________________________ 

Rudinei Müller______________________________________________________________________ 

Sandra Maria Zeni___________________________________________________________________ 

Sady da Silva Souza_________________________________________________________________ 

Samanta Trivilin Comiotto_____________________________________________________________ 

Sigrid Régia Huve___________________________________________________________________ 

Simão Mendes de Moraes_____________________________________________________________ 

Suélen Patrícia dos Santos____________________________________________________________ 

Soeni Bellé_________________________________________________________________________ 

Thaise Barbosa Nonnemacher_________________________________________________________ 

Thiago Muhlbeier____________________________________________________________________ 

Vanderlei Nestor Koefender____________________________________________________________ 

Victor de Carvalho Gonçalves__________________________________________________________ 

Vitor Secretti Bertoncello______________________________________________________________ 

Vitor Sieslevski Moreno_______________________________________________________________ 

William Coutinho da Rocha____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo da Ata Ordinária 05/2018 – Conselho Superior 

Nota Oficial do Sindoif – Seção Sindical do ANDES-SN no IFRS. 

Estamos vivendo um momento político difícil em nosso país, em que a cultura 

conservadora de estímulo ao ódio às diferenças e de desprezo aos trabalhadores e 

trabalhadoras pobres se dissemina e ganha representação política em determinada 

candidatura à presidência da república. 

A educação pública está sob ataque deste movimento, a partir de ações como o escola 

sem partido, que não passa de um movimento de perseguição contra educadores e 

educadoras progressistas, baseado em ideologias totalitárias que procuram impor 

apenas um lado da história como verdade. 

Setores majoritários da sociedade brasileira também estão sendo atacados, ideológica 

e fisicamente com a violência do machismo, racismo, xenofobia, LGBTfobia e demais 

formas de discriminação. 

A democracia está em risco também pela possibilidade de liberação das armas e com 

o aumento da ação de militares em busca do controle político do país. Setores das forças 

armadas reeditaram o anticomunismo, agora encarnado no antipetismo, como tática de 

guerra contra qualquer organização política que questione a sociedade desigual em que 

vivemos e que lute por mais justiça social ou direitos humanos básicos. 

Por estes motivos, os professores e as professoras filiados/as ao Sindoif SSind – Seção 

Sindical do ANDES-SN no IFRS vem a público manifestar seu apoio à candidatura de 

Fernando Haddad para a presidência da República nas eleições de 28 de outubro, como 

forma de enfrentar e combater o movimento fascista em ascensão no Brasil, 

representado pela outra candidatura. 

Para além dos argumentos, o combate ao fascismo é efetivo quando se atinge as bases 

materiais desse fenômeno. Hoje, elas são o desemprego e a retirada de direitos que 

desesperam o povo, fazendo com que alguns setores estejam atrelados irracionalmente 

ao discurso de ódio. A verdadeira solução é o investimento público em educação, em 

saúde, na geração de empregos, na diminuição da jornada de trabalho, na valorização 

do salário mínimo, no fortalecimento do serviço público e das estatais sob controle 

popular. 

Os fascistas, como Bolsonaro e parte de seus aliados, defendem os padrões mais 

arcaicos da sociedade burguesa, de forma intolerante, sem respeitar diferenças. 

Defendemos a pluralidade e todas as potencialidades da espécie humana, em termos 

imediatos, através da ampliação dos direitos para as mulheres, negros, LGBTs, 

quilombolas e indígenas. 



É importante lembrar que foi nas entranhas deste sistema político podre que se 

fortaleceram as candidaturas da extrema-direita. Precisamos enfrentar aqueles que 

visam implantar a reforma da previdência, a retirada de direitos trabalhistas e as 

privatizações. Mais do que nunca é necessária uma reforma política de verdade, que 

fortaleça os partidos, retirando a influência privada das campanhas, com financiamento 

público e igualdade de condições na disputa. 

A sobrevivência da educação pública de qualidade, dos Institutos Federais e das 

Universidades Públicas depende da imediata revogação da emenda constitucional 95, 

que congelou os investimentos públicos por 20 anos. A revogação da contrarreforma do 

Ensino Médio também é fundamental para a construção de uma educação pública de 

qualidade em nosso país. O futuro das novas gerações depende de mais investimento 

em educação e em saúde. Para termos isso, precisamos garantir o ambiente 

democrático para mantermos nossas lutas em andamento e avançarmos rumo a uma 

sociedade mais igualitária. 

Acreditamos que as eleições são mais uma batalha na luta contra os retrocessos. 

Porém, estes não serão derrotados plenamente se não formos às ruas, organizados 

enquanto trabalhadores e trabalhadoras em nossos sindicatos. 

Apesar de nossa manifestação em favor do voto na candidatura de Fernando Haddad, 

no dia seguinte ao pleito voltaremos ao espaço de representação exclusiva e combativa 

dos/as trabalhadores/as em educação dos Institutos Federais, sem qualquer vínculo 

com o futuro governo. Mas não podemos deixar, nesse momento, de indicar que o 

fascismo, antes de tudo, precisa ser barrado. 

Não permita, pelo seu voto, que o país siga o caminho do ódio, da apologia da morte e 

das armas. Use seu voto para que o país siga o caminho da educação e do 

conhecimento. Reafirme a democracia a partir do seu voto. Vote contra o fascismo! Vote 

Haddad, 13! 

Somos todos/as antifascistas! Sindicato é para lutar, não para assistir! 

 



MOÇÃO CONTRA O FASCISMO E INTOLERÂNCIA, EM DEFESA DA DEMOCRACIA 
 

O I Encontro de Estudantes do IFRS, reunido em plenária final no dia 14 de outubro 
de 2018, manifesta inconformidade, preocupação e repúdio ao avanço do ódio e fascismo 
que vêm crescendo e fazendo vítimas no Brasil. 
 

À exemplo do dia 07 de outubro, o capoeirista Moa do Katendê foi assassinado com 
12 facadas motivadas por discussão política, de acordo com o réu confesso, após dizer que 
votou no PT nas eleições. Na última segunda-feira, uma jovem estudante foi atacada e 
agredida e teve uma suástica inscrita em seu corpo com um canivete ao caminhar por ruas 
de Porto Alegre com uma camiseta com os dizeres “Ele Não”. 
 

Durante as eleições, é necessário fortalecer a democracia através do debate no 
campo das propostas e ideias. O I Encontro de Estudantes do IFRS repudia toda e qualquer 
manifestação de violência, fascismo, ódio e intolerância para dentro ou fora dos portões dos 
campi da instituição.. 

 
Por essas razões, dizemos Ele Não! à candidatura de Jair Bolsonaro e enquanto 

estudantes do IFRS, nos posicionamos: 
 

● Em defesa da liberdade de expressão e das liberdades democráticas; 
● contra o avanço da violência, do ódio e da intolerância 
● pela revogação da EC 95 e por mais investimentos em educação e nos Institutos 

Federais 
● pelo respeito às diferenças; 
● contra o Projeto de Lei da Escola Sem Partido para fortalecer o debate de educação 

nas nossas escolas; 
● contra o avanço do Ensino EAD como substituinte do Ensino Presencial do Ensino 

Básico; 
● contra a Criminalização do Movimento Estudantil e dos Movimentos Sociais 
● pelo aperfeiçoamento de mecanismos que impeçam a propagação de fake news que 

tem atrapalhado o ambiente de debate das eleições; 
● em defesa de mais avanços e mais direitos nas pautas dos negros e negras, 

mulheres, LGBTI+, indígenas e quilombolas; 
 
 
 
 

Porto Alegre, 14 de outubro de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 


