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 06/2018
1

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às quatorze, no Auditório Prof. Rui

2

Manuel Cruse - Térreo do Campus Porto Alegre, localizado na Rua Cel. Vicente, 281, Centro,

3

Porto Alegre - RS, foi realizada a Sexta Reunião Ordinária do Conselho Superior do Instituto

4

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). A sessão foi

5

convocada e presidida pelo Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck e

6

secretariada pela servidora Viviane Campanhola Bortoluzzi. Estiveram presentes os seguintes

7

conselheiros: Presidente: Júlio Xandro Heck. Membros Natos: Soeni Bellé, Diretora-geral do

8

Campus Bento Gonçalves; Mariano Nicolao, Diretor-geral do Campus Canoas; Greice da Silva

9

Lorenzzetti Andreis, Diretora-geral substituta do Campus Caxias do Sul; Eduardo Angonesi

10

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

11

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

12

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

13

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

14

do Nascimento, Diretor-geral do Campus Restinga; Alexandre Jesus da Silva Machado, Diretor-

15

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

16

José Spenthof, Diretor-geral do Campus Sertão; Erik Schüler, Diretor-geral do Campus

17

Avançado Veranópolis. Egressos: Paulo Ricardo Corrêa Bernardes, titular. Representantes

18

Docentes: Daniel Bassan Petry, suplente Campus Alvorada; Gregório Durlo Grisa, Campus

19

Bento Gonçalves; Claudio Enrique Fernández Rodriguez, Campus Canoas; Claudionor Ferreira

20

Araújo, Campus Caxias do Sul; João Rogério Machado Pereira, Campus Erechim; Ricardo

21

Augusto Manfredini, Campus Farroupilha; Cleonei Antônio Cenci, Campus Feliz; Helder

22

Madruga de Quadros, Campus Ibirubá; Estêvão da Fontoura Haeser, suplente Campus Osório;

23

André Rosa Martins, Campus Porto Alegre; Rudinei Müller, Campus Restinga; Rodrigo Tonin,

24

Campus Rio Grande; Rafael Hofmeister de Aguiar, Campus Rolante; Thiago Muhlbeier,

25

Campus Sertão; Vanderlei Nestor Koefender, Campus Vacaria; Maíra Baé Baladão Vieira,

26

Campus Viamão; Roger Sá da Silva, Campus Avançado Veranópolis. Representantes Técnico-

27

Administrativos: Alaor Ribeiro de Souza, Campus Alvorada; Áureo Vandré Cardoso, Campus

28

Bento Gonçalves; Vitor Secretti Bertoncello, Campus Canoas; Simão Mendes de Moraes,

29

Campus Caxias do Sul; Gustavo Rodrigo Tausendfreund, Campus Farroupilha; Sigrid Régia

30

Huve, Campus Feliz; Marcelo Vianna, suplente Campus Osório; Adriana de Farias Ramos,

31

Campus Porto Alegre; Geovana Prante Gasparotto, suplente Campus Restinga; Eva Regina

32

Amaral, Campus Rio Grande; Marcelo Lauer Mota, Campus Rolante; Darlei Cecconello,

33

Campus Sertão; Carlos Robério Garay Correa, Campus Viamão; Suélen Patrícia dos Santos,

34

Reitoria; Ademilson Marcos Tonin, Campus Avançado Veranópolis. Representantes Discentes:

35

Sandra Maria Zeni, Campus Bento Gonçalves; Sady da Silva Souza, Campus Canoas;

36

Guilherme de Bortoli do Amaral, Campus Ibirubá; William Coutinho da Rocha, Campus Osório;

37

Caroline Silva de Souza, Campus Rio Grande; Angela Maria Kloppenburg, Campus Rolante;

38

Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: Maurício Tavares Pereira, representante

39

titular dos docentes do Campus Alvorada; Alexandre Estive Malinowski, representante técnico-

40

administrativo do Campus Erechim; Marcelo Ledur, representante titular dos discentes do

41

Campus Feliz; Flávio Luis Barbosa Nunes, representante titular do Ministério da Educação;

42

Claimar Zonta, representante da Sociedade Civil – Entidade Patronal. A reunião foi

43

convocada com a seguinte pauta: 1. Posse de novos membros. 2. Aprovação das Atas das

44

reuniões anteriores: a. Ata da 2ª Reunião Especial de 2018 realizada no Campus Bento

45

Gonçalves, em 23 de outubro de 2018; b. Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2018 realizada no

46

Campus Bento Gonçalves, em 23 de outubro de 2018; c. Ata da sessão fechada da 5ª Reunião

47

Ordinária de 2018 realizada no Campus Bento Gonçalves em 23 de outubro de 2018. 3.

48

Recomposição das Comissões Permanentes do Consup. 4. Indicação de representantes do

49

Conselho Superior para compor a Comissão Central de revisão da Organização Didática (OD)

50

do IFRS. 5. Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias para 2019. 6. Homologação das

51

Resoluções ad referendum: a. Resolução nº 065, 20 de novembro de 2018, referente a

52

inclusão do § 4º no art. 20 do Regimento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto

53

Federal do Rio Grande do Sul. 7. Apreciação dos Pareceres da Comissão de Ensino, Pesquisa,

54

Extensão, Pós-Graduação e Títulos (CEPEPT): a. Calendários acadêmicos dos Campi do

55

IFRS. 8. Apreciação dos Pareceres das Comissões de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-

56

Graduação e Títulos (CEPEPT) e Desenvolvimento Institucional e Integração Instituição-

57

Sociedade (CDIIIS): a. Extinção do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em

58

Educação, Ciência e Sociedade – a atuação Docente na Contemporaneidade, ofertado pelo

59

Campus Bento Gonçalves; b. Criação do Curso de Pós-graduação Lato Sensu –

60

Especialização na Docência em Educação Básica e Profissional, a ser ofertado pelo Campus

61

Caxias do Sul; c. Alteração do Curso de Pós-graduação Lato Sensu Especialização em Gestão

62

Escolar, ofertado pelo Campus Feliz; d. Alteração do Curso de Pós-graduação Stricto Sensu

63

Mestrado Acadêmico em Sistemas de Produção Agrícola, ofertado sob forma associativa entre
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64

o IFRS – Campus Sertão e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); e.

65

Alteração pontual do Curso de Bacharelado em Agronomia, ofertado pelo Campus Vacaria. 9.

66

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

67

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

68

Legislação, Normas, Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR): a. Metodologia e

69

cronograma de revisão do Projeto Pedagógico Institucional do IFRS; b. Regulamento Geral dos

70

Exames de Proficiência em Língua Estrangeira no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. 10.

71

Apreciação dos Pareceres das Comissões de Desenvolvimento Institucional e Integração

72

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

73

(CLNRRR): a. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019 – 2023 do Instituto Federal

74

do Rio Grande do Sul; b. Alteração de Regime de Trabalho Docente do servidor Leonardo

75

Uhlmann Soares, lotado no Campus Osório; c. Alteração de Regime de Trabalho Docente da

76

servidora Laura Cristina Noal Madalozzo, lotada no Campus Vacaria; d. Alteração de Regime

77

de Trabalho Docente da servidora Sabrina Favaretto Antunes, lotada no Campus Rolante. 11.

78

Apreciação dos Pareceres das Comissões de Legislação, Normas, Regimento, Redação e

79

Recursos (CLNRRR), Desenvolvimento Institucional e Integração Instituição-Sociedade

80

(CDIIIS) e Orçamento, Finanças e Gestão Patrimonial (COFGP): a. Plano de Ação 2019. 12.

81

Apreciação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Normas, Regimentos, Redação e

82

Recursos (CLNRRR): a. Regimento da Comissão Interna de Supervisão (CIS) Central; b. Plano

83

Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2019. 13. Informes Gerais. Expediente.

84

Memorando encaminhado à Pró-reitoria de Administração (Proad). O conselheiro André Rosa

85

Martins expôs que em julho do corrente ano a Comissão de Legislação, Normas, Regimentos,

86

Redação e Recursos (CLNRRR) encaminhou um memorando à Proad solicitando algumas

87

informações para auxiliar na análise de um processo, mas que recebeu informações

88

incompletas. Diante disto, solicitou os documentos integrais contendo as recomendações da

89

Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU), e o relatório da

90

auditoria in loco, referente ao déficit patrimonial da instituição. Manifestação sobre a

91

possibilidade de mudança na Lei de Criação dos Institutos Federais. O conselheiro André Rosa

92

Martins expôs sua preocupação com os boatos sobre o reordenamento dos campi e com a

93

possibilidade de mudança na Lei de Criação dos Institutos Federais. Solicitou que, caso haja

94

alguma proposta, esta seja trazida ao Conselho e a toda comunidade. Acrescentou que a

95

seção sindical do Andes publicou um manifesto em defesa dos Institutos Federais e ao direito

96

de ensinar e aprender. Acrescentou que irá encaminhar o manifesto à secretaria para que

97

conste em ata. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, expôs que os

98

reitores dos Institutos Federais da Bahia foram chamados para uma reunião na Secretaria de

99

Educação Profissional e Tecnológica (Setec) sobre o reordenamento dos campi e a criação de
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100

um novo instituto na Bahia. Acrescentou que também existe uma discussão semelhante no

101

estado de São Paulo e que não há nenhuma informação para o estado do Rio Grande do Sul.

102

Expôs que os reitores não tiveram nenhuma interlocução com o novo governo e que qualquer

103

informação, repassará à toda comunidade. Salientou que, segundo sua opinião pessoal, o

104

IFRS deve permanecer como está e que está aberto a discussões com os campi. Inclusão de

105

pauta em regime de urgência da solicitação de Alteração de Regime de Trabalho Docente das

106

servidoras Débora Tomasini e Larissa Wagner Zanella. O conselheiro Odair José Spenthof

107

solicitou inclusão de pauta em regime de urgência de duas alterações de regime de trabalho,

108

pois não haverá mais reuniões no corrente ano e o campus necessita fazer o planejamento

109

para o próximo ano. Acrescentou que os processos estão na secretaria e não entraram em

110

pauta pois faltou um parecer. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck,

111

expôs que faltaram os pareceres da Comissão de Desenvolvimento Institucional e Integração

112

Instituição-Sociedade (CDIIIS). Acrescentou que os processos só são incluídos em pauta após

113

terem todos os pareceres das comissões no tempo hábil. Em regime de votação, inclusão de

114

pauta: aprovado com 8 (oito) abstenções. Inclusão de pauta em regime de urgência da

115

solicitação de Alteração de Regime de Trabalho Docente da servidora Greice Antolini Silveira.

116

A conselheira Maíra Baé Baladão Vieira solicitou inclusão de pauta em regime de urgência da

117

alteração de regime de trabalho, pois o campus precisa ter a carga horária alocada para o

118

próximo ano. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, expôs que este

119

processo necessita de pareceres das duas comissões, CDIIIS e CLNRRR. Em regime de

120

votação, inclusão de pauta: aprovado com 11 (onze) abstenções. Inclusão de pauta em regime

121

de urgência da solicitação de Alteração de Regime de Trabalho Docente da servidora Rozele

122

Borges Nunes. O conselheiro Alexandre Jesus da Silva Machado solicitou inclusão de pauta

123

em regime de urgência da alteração de regime de trabalho da servidora, visto que o processo

124

está tramitando há algum tempo e necessitam da alteração para o próximo ano. Em regime de

125

votação, inclusão de pauta: aprovado com 17 (dezessete) abstenções. Resolução nº 055/2018.

126

A conselheira Adriana de Farias Ramos expôs que na Resolução nº 055/2018, referente à

127

metodologia e cronograma de revisão da Organização Didática existem algumas questões que

128

estão diferentes do que foi aprovado em plenário, apresentando as divergências. Solicitou que

129

a resolução fosse corrigida. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck,

130

expôs que o documento será revisado pela Pró-reitoria de Ensino (Proen). Inclusão de pauta

131

em regime de urgência da solicitação de alteração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de

132

Bacharelado em Engenharia Metalúrgica, ofertado pelo Campus Caxias do Sul. A conselheira

133

Greice da Silva Lorenzzetti Andreis solicitou inclusão de pauta da alteração do PPC, expondo

134

que a alteração precisa entrar em vigor no primeiro semestre do próximo ano, para não

135

prejudicar os estudantes. Apresentou as alterações, a saber: realocação de disciplinas entre os
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136

semestres e ajuste de carga horária em algumas disciplinas. Em regime de votação, inclusão

137

de pauta: aprovado com 7 (sete) abstenções. Ordem do dia. O Presidente do Conselho

138

Superior, professor Júlio Xandro Heck, propôs alteração da ordem da pauta, sugerindo analisar

139

o item 10.a. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019 – 2023 após os regimes de

140

urgência. Em regime de votação: aprovado com 1 (uma) abstenção. O Presidente do Conselho

141

Superior, professor Júlio Xandro Heck, sugeriu interromper a sessão por 20 (vinte) minutos

142

para que as comissões competentes façam os pareceres dos processos que foram incluídos na

143

pauta em regime de urgência. Foi realizado um recesso de 20 (vinte) minutos. 1. Apreciação

144

da solicitação de alteração de Regime de Trabalho Docente das servidoras Débora

145

Tomasini e Larissa Wagner Zanella, lotadas no Campus Sertão. O conselheiro Odair José

146

Spenthof apresentou a carga horária das áreas de química e de educação física, salientado a

147

necessidade da alteração da carga horária das docentes. Explicou que devido a academia do

148

campus, há a necessidade de acompanhamento dos professores. Acrescentou que as

149

atividades de educação física mantêm os alunos dentro do campus. O conselheiro André Rosa

150

Martins expôs que a CLNRRR é favorável a alteração de regime de trabalho das docentes,

151

procedendo a leitura dos pareceres. O conselheiro Áureo Vandré Cardoso explicou que a

152

CDIIIS está dentro do prazo para emissão do parecer e que, regimentalmente, a comissão

153

deve encaminhar os pareceres à secretaria com 5 (cinco) dias úteis de antecedência da

154

reunião. Acrescentou que apenas dois membros da comissão estão na reunião e que o

155

conselheiro Helder Madruga de Quadros acompanha o parecer da CLNRRR enquanto ele

156

acompanha o parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), o qual diz que o Campus

157

Sertão está acima do quantitativo da portaria 246 (duzentos e quarenta e seis) e com a

158

alteração de regime de trabalho aumentará a distorção já existente. Acrescentou que não é só

159

uma questão daquele campus e que, primeiramente deveria discutir a política de

160

dimensionamento de todos os campi, porque no momento em que se faz uma concessão para

161

um campus, repercute em outros e, por isso, vota pelo indeferimento. O Presidente do

162

Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, explicou que o parecer da DGP tem o objetivo

163

de informar a situação, dando subsídios para a decisão, não tendo julgamento de mérito. O

164

conselheiro Marcelo Augusto Rauh Schmitt explicou a definição de professor equivalente,

165

salientando que o quantitativo é do instituto, mas que terá impacto em todos os campi.

166

Salientou a importância do campus ter planejamento para criação de cursos e a importância de

167

analisar o mérito das solicitações. Acrescentou que a Portaria 246 (duzentos e quarenta e seis)

168

garante o mínimo de 80% (oitenta por cento) de cargos previstos para cada unidade, podendo

169

alterar 20% (vinte por cento), e que para isto é necessário analisar o potencial de cada

170

campus, lembrando que existe um grupo de trabalho fazendo este estudo. O Presidente do

171

Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, explicou que uma comissão está trabalhando
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172

no gerenciamento destes 20% (vinte por cento) citados pelo conselheiro Marcelo Augusto Rauh

173

Schmitt, salientando que a intenção é que este estudo chegue ao Conselho no início do

174

próximo ano. Acrescentou que o objetivo é discutir de forma transparente o tamanho de cada

175

campus da instituição. O conselheiro Áureo Vandré Cardoso salientou a importância do estudo

176

sobre o dimensionamento das vagas da instituição e o cumprimento de alguns critérios

177

definidos na portaria, citando o exemplo de que cada campus deve ter a garantia de 80%

178

(oitenta por cento) das vagas estipuladas. Expôs que os campi que estão excedendo seu

179

quantitativo estão tirando de algum dois outros 14 (quatorze) campi. Sugeriu votação nominal,

180

pois a alteração refletirá em outros campi. O conselheiro Jesus Rosemar Borges expôs que

181

estão retirando docentes dos campi da fase III, apresentando as implicações do aumento do

182

dimensionamento dos campi. O conselheiro Odair José Spenthof expôs que a justificativa está

183

na carga horária, explicando que o campus não está abrindo novos cursos, apenas trabalhando

184

na integralização dos que estão em andamento. Acrescentou que como o campus não pode

185

solicitar novas vagas por estar acima do quantitativo, precisa aumentar a carga horária do

186

docente para atender os alunos que estão no campus. O conselheiro André Rosa Martins

187

salientou a importância de pensar na instituição e buscar alterar a Portaria 246 (duzentos e

188

quarenta e seis). Acrescentou que existem vagas docentes para preenchimento e que existe a

189

demanda real do campus, expondo que é fundamentar propiciar estas alterações para atender

190

aos alunos. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, explicou que

191

entregou duas vezes à Setec, em seis meses, a solicitação de alteração da tipologia de alguns

192

campi e que a resposta foi que este governo não alterará a portaria. Acrescentou que fará a

193

mesma solicitação ao novo governo, salientando a atenção que deve ser dada a todos os

194

campi da instituição. Expôs que o tamanho de cada campus deve ser definido neste Conselho.

195

Não houve mais manifestações. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro

196

Heck, colocou em votação a solicitação do conselheiro Áureo Vandré Cardoso para realização

197

de votação nominal. Em regime de votação: por contraste, ampla maioria contra a votação

198

nominal, com 09 (nove) votos favoráveis. Em regime de votação, alteração do regime de

199

trabalho de 20 (vinte) horas para 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva das servidoras

200

Débora Tomasini e Larissa Wagner Zanella: 28 (vinte oito) votos favoráveis, 15 (quinze) votos

201

contrários e 7 (sete) abstenções). 2. Apreciação da solicitação de alteração de Regime de

202

Trabalho Docente da servidora Greice Antolini Silveira, lotada no Campus Viamão. A

203

conselheira Maíra Baé Baladão Vieira expôs que o caso a ser analisado é distinto do anterior,

204

pois o campus possui banco de professor equivalente. Apresentou as atividades desenvolvidas

205

pela docente e expôs a importância da alteração de regime de trabalho. Os conselheiros André

206

Rosa Martins e Áureo Vandré Cardoso apresentaram os pareceres, os quais são favoráveis a

207

alteração de regime de trabalho docente da servidora. O conselheiro Estêvão da Fontoura
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208

Haeser apresentou os problemas dos docentes de 20 (vinte) horas. O conselheiro Carlos

209

Robério Garay Correa falou sobre o modelo de educação que a instituição quer, salientando a

210

importância de valorizar a educação integral e preparar o discente para a vida. Não houve mais

211

manifestações. Em regime de votação, favorável a alteração de regime de trabalho da

212

servidora Greice Antolini Silveira: aprovado com 1 (um) voto contrário e 9 (nove) abstenções. 3.

213

Apreciação da solicitação de alteração de Regime de Trabalho Docente da servidora

214

Rozele Borges Nunes, lotada no Campus Rio Grande. O conselheiro Alexandre Jesus da

215

Silva Machado apresentou a situação do campus, salientando a importância da alteração de

216

regime de trabalho da servidora. Falou sobre as diferentes interpretações da legislação quanto

217

ao afastamento para doutorado e salientou a necessidade de atendimento aos alunos. O

218

conselheiro André Rosa Martins expôs que a CLNRRR entende que o mérito é o mesmo das

219

solicitações anteriores, mas existe a necessidade de cumprir a Lei nº 12.772 (doze mil,

220

setecentos e setenta e dois). Acrescentou que, mesmo que o Conselho aprove a alteração, o

221

Reitor não poderá emitir a portaria por questões legais. Sugeriu que se devolva o processo ao

222

campus, espera-se o prazo previsto na legislação e após retorne ao Conselho. O Conselheiro

223

Áureo Vandré Cardoso expôs que não há como aprovar a alteração no corrente dia devido às

224

questões legais, sugerindo o indeferimento da solicitação. O conselheiro Helder Madruga de

225

Quadros, membro da CDIIIS, votou pelo parecer da CLNRRR. A conselheira Adriana de Farias

226

Ramos procedeu a leitura do artigo 22 (vinte e dois) da Lei nº 12.772 (doze mil, setecentos e

227

setenta e dois), expondo que a servidora só poderá solicitar alteração de regime de trabalho

228

após transcorrer o prazo igual ao do afastamento concedido. Acrescentou que, como o prazo é

229

2020 (dois mil e vinte), não haverá prejuízo se o Conselho rejeitar a alteração. Não houve mais

230

manifestações. Em regime de votação, alteração do regime de trabalho docente da servidora

231

Rozele Borges Nunes: indeferido com 4 (quatro) votos favoráveis e 10 (dez) abstenções. 4.

232

Apreciação da solicitação de aprovação das alterações no Projeto Pedagógico do Curso

233

de Bacharelado em Engenharia Metalúrgica, ofertado pelo Campus Caxias do Sul. A

234

conselheira Greice da Silva Lorenzzetti Andreis apresentou as alterações realizadas, a saber:

235

nomenclatura de algumas disciplinas, revisão de ementas, revisão dos objetivos e alteração do

236

número de vagas de 40 (quarenta) alunos para 35 (trinta e cinco), devido a infraestrutura. Os

237

conselheiros Eduardo Angonesi Predebon e Áureo Vandré Cardoso expuseram que as

238

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

239

Desenvolvimento Institucional e Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS) são favoráveis à

240

aprovação das alterações solicitadas. O conselheiro André Rosa Martins salientou que é

241

complicado aprovar a redução do número de vagas ofertadas. Solicitou esclarecimentos sobre

242

esta redução. O conselheiro Simão Mendes de Moraes apresentou a infraestrutura do campus,

243

explicando que o objetivo é manter a qualidade de atendimento dos alunos. A conselheira
7

244

Greice da Silva Lorenzzetti Andreis explicou que o campus não gostaria de fazer esta redução,

245

mas ela precisa ser realizada e será momentânea. Não houve mais manifestações. Em regime

246

de votação, aprovação das alterações no PPC de Engenharia Metalúrgica, ofertado pelo

247

Campus Caxias do Sul. Aprovado com 2 (dois) votos contrários e 5 (cinco) abstenções. 5.

248

Aprovação das Atas das reuniões anteriores: a. Ata da 2ª Reunião Especial de 2018

249

realizada no Campus Bento Gonçalves, em 23 de outubro de 2018; b. Ata da 5ª Reunião

250

Ordinária de 2018 realizada no Campus Bento Gonçalves, em 23 de outubro de 2018; c.

251

Ata da sessão fechada da 5ª Reunião Ordinária de 2018 realizada no Campus Bento

252

Gonçalves em 23 de outubro de 2018. Não houve manifestação. Em regime de votação, em

253

bloco: atas aprovadas com 5 (cinco) abstenções. 6. Recomposição das Comissões

254

Permanentes do Consup. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck,

255

apresentou as vagas disponíveis. O conselheiro Sady da Silva Souza se propôs a participar da

256

Comissão de Orçamento, Finanças e Gestão Patrimonial (COFGP); o conselheiro Claudio

257

Enrique Fernández Rodriguez se propôs a participar da Comissão de Desenvolvimento

258

Institucional e Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS). 7. Apreciação do Plano de

259

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019 – 2023 do Instituto Federal do Rio Grande do

260

Sul. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, convidou o professor

261

Amilton de Moura Figueiredo, Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, para fazer um

262

histórico da construção do documento. Convidou também os membros da Comissão Central

263

presentes na reunião. O professor Amilton de Moura Figueiredo agradeceu a todos os

264

integrantes das comissões que elaboraram o documento. Fez um breve histórico da elaboração

265

do documento. Salientou o PDI será acompanhado e revisado anualmente. Os conselheiros

266

Áureo Vandré Cardoso e Suelen Patrícia dos Santos procederam a leitura dos pareceres

267

emitidos pela CDIIIS e CLNRRR, respectivamente, apresentando algumas sugestões e

268

indicando pela aprovação do documento. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio

269

Xandro Heck, agradeceu aos relatores e suas comissões pelo trabalho realizado e pelos

270

pareceres emitidos. O conselheiro Alexandre Jesus da Silva Machado expôs a importância de

271

incluir a possibilidade de expansão dos campi, não restringindo o quantitativo aos expostos na

272

portaria 246 (duzentos e quarenta e seis). O conselheiro André Rosa Martins salientou a

273

importância do planejamento para que a instituição continue crescendo. Sugeriu revisão da

274

composição das Comissões de Assistência Estudantil, item 8.2, visto que existe um equívoco

275

na composição do Campus Porto Alegre, e além disso, esta estrutura está contemplada nos

276

Regimentos Complementares dos Campi. A conselheira Adriana de Farias Ramos sugeriu

277

suprimir as metas políticas de técnicos substitutos e Reconhecimento de Saberes e

278

Competências (RSC) para técnicos, pois estas políticas não são claras e não foram discutidas

279

nas bases. O conselheiro Helder Madruga de Quadros apresentou a preocupação com relação
8

280

ao cumprimento do percentual referente ao número de vagas para os cursos da instituição,

281

conforme a legislação. A conselheira Geovana Prante Gasparotto expôs alguns problemas

282

relacionados à Assistência estudantil, a saber: o Campus Restinga possui apenas 3 (três)

283

profissionais, conforme previsto na Política de Assistência Estudantil; o site do campus possui a

284

aba de assistência estudantil; verificação da nomenclatura de coordenação e não

285

coordenadoria, conforme previsto na política. A conselheira Suelen Patrícia dos Santos expôs,

286

em nome do Fórum de Servidores da Reitoria, a importância da realização de discussões sobre

287

técnicos substitutos e RSC para técnicos. Solicitou que a Comissão Interna de Supervisão

288

(CIS) tome frente desta discussão. O conselheiro André Rosa Martins expôs que a nominada

289

da assistência estudantil possui uma nutricionista que não faz parte da Comissão de

290

Assistência Estudantil, salientando a importância de fazer uma revisão mais aprofundada. O

291

conselheiro Alaor Ribeiro de Souza sugeriu manter o texto de técnico substituto e RSC para

292

técnicos, explicando que o primeiro viabiliza o afastamento dos técnicos. O Presidente do

293

Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, fez um resumo das manifestações:

294

manifestação do conselheiro André Rosa Martins contemplada no parecer da CLNRRR;

295

manifestação da conselheira Geovana Prante Gasparotto já foi anotada pela equipe para fazer

296

a revisão; manifestação do conselheiro Helder Madruga de Quadros contemplada na revisão

297

anual do documento; manifestação do conselheiro Alexandre Jesus da Silva Machado

298

contemplada na página 311 (trezentos e onze) e na revisão anual do documento. Expôs que o

299

único destaque a ser votado são os apontados pelos conselheiros Adriana de Farias Ramos e

300

Alaor Ribeiro de Souza. Foi realizado um recesso de 5 (cinco) minutos para que os

301

conselheiros façam um encaminhamento sobre o assunto. A conselheira Adriana de Farias

302

Ramos apresentou o destaque: retirar momentaneamente as metas políticas do PDI e o

303

comprometimento da CIS-Central, juntamente com os sindicatos, para propor este debate nas

304

bases até final de 2019/01, retornando o assunto a este plenário após esta discussão. O

305

conselheiro Alaor Riberio de Souza apresentou a importância do técnico substituto. O

306

Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, resumiu o destaque, a saber:

307

supressão dos itens técnico substituto e RSC para técnicos do campo Metas Políticas. Em

308

regime de votação, destaque: aprovado com 5 (cinco) votos contrários e 6 (seis) abstenções. O

309

conselheiro Simão Mendes de Moraes registrou o voto pela não retirada dos itens. Em regime

310

de votação, aprovação integral dos pareceres emitidos e por consequência, aprovação do PDI:

311

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

312

fez um agradecimento à Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional e sua equipe, às

313

Comissões que trabalharam na elaboração do PDI e ao Conselho Superior. 8. Indicação de

314

representantes do Conselho Superior para compor a Comissão Central de revisão da

315

Organização Didática (OD) do IFRS. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio
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316

Xandro Heck, solicitou a indicação de um representante discente, um técnico e um docente.

317

Discentes: Sandra Maria Zeni, titular e Guilherme de Bortoli do Amaral, suplente; Técnicos:

318

Geovana Prante Gasparotto, titular e Ademilson Marcos Tonin, suplente. Indicações de

319

docentes: Odair José Spenthof, Rudinei Müller e Gregório Durlo Grisa. Em regime de votação:

320

Gregório, 12 (doze) votos; Rudinei, 11 (onze) votos; Odair 10 (dez) votos; 10 (dez) abstenções.

321

Docentes: Gregório Durlo Grisa, titular e Rudinei Müller, suplente. 9. Aprovação do

322

Calendário de Reuniões Ordinárias para 2019. O Presidente do Conselho Superior,

323

professor Júlio Xandro Heck, apresentou o calendário proposto, expondo que a ideia é que se

324

repita uma reunião em Bento Gonçalves e outra em Porto Alegre. Explicou que a proposta é

325

para reuniões nas terças e na quarta semana do mês. O conselheiro Odair José Spenthof

326

sugeriu fazer reuniões de forma itinerante, contemplando todos os campi da instituição. O

327

Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, sugeriu manter as reuniões

328

entre Porto Alegre e Bento Gonçalves devido à logística e o apoio técnico para as reuniões. O

329

conselheiro Guilherme de Bortoli do Amaral expôs que sempre perde aulas nos dias das

330

reuniões do Conselho, sugerindo começar pela manhã ou trocar o dia. O Presidente do

331

Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, explicou que é difícil contemplar todos os

332

campi e apresentou sua experiência no Instituto Federal Farroupilha. O conselheiro Simão

333

Mendes de Moraes expôs que as pautas são muito grandes e muitos assuntos não são

334

discutidos corretamente, sugerindo fazer mais reuniões durante o ano. O Presidente do

335

Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, explicou que o Regimento do Conselho prevê

336

reuniões bimestrais. Resumiu as propostas: proposta 1, alternar as reuniões entre Bento

337

Gonçalves e Porto Alegre; proposta 2, primeira reunião em Bento Gonçalves e as demais

338

decidir por meio de sorteio entre os campi que possuem interesse em receber a reunião, com a

339

condição de que a reunião aconteça dentro do espaço do IFRS. Acrescentou que a ordem será

340

realizada por sorteio. Em regime de votação: 19 (dezenove) votos para a proposta 1; 24 (vinte

341

e quatro) votos para a proposta 2. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro

342

Heck, expôs que os diretores que quiserem receber a reunião no campus, devem manifestar

343

interesse até dia 31 de dezembro de 2018, por e-mail para a secretaria do Consup. O

344

Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, resumiu as propostas: proposta

345

1, início da reunião às 13h30min; proposta 2, 10h. Em regime de votação, por contraste:

346

aprovada a proposta 1, por ampla maioria. 10. Homologação das Resoluções ad

347

referendum: a. Resolução nº 065, 20 de novembro de 2018, referente a inclusão do § 4º

348

no art. 20 do Regimento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do

349

Rio Grande do Sul. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, explicou

350

o porquê foi realizada a resolução, procedendo a leitura da alteração. Em regime de votação:

351

aprovado com 4 (quatro) abstenções. 11. Apreciação dos Pareceres da Comissão de
10

352

Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Títulos (CEPEPT): a. Calendários

353

acadêmicos dos Campi do IFRS. O conselheiro Ricardo Manfredini procedeu a leitura do

354

parecer emitido pela comissão, indicando pela aprovação dos calendários acadêmicos dos

355

campi do IFRS. O conselheiro Marcelo Augusto Rauh Schmitt solicitou a possibilidade de

356

adicionar ao calendário do Campus Porto Alegre as datas das inscrições para a Assistência

357

Estudantil, entregando à mesa as datas a serem incluídas. O conselheiro Estêvão da Fontoura

358

Haeser informou que o Campus Osório aprovou o dia 20 (vinte) de novembro, dia da

359

Consciência Negra, como dia não letivo. Em regime de votação, aprovação dos Calendários

360

Acadêmicos dos Campi com a solicitação do conselheiro Marcelo Augusto Rauh Schmitt:

361

aprovado por unanimidade. 12. Apreciação dos Pareceres das Comissões de Ensino,

362

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

363

e Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS): a. Extinção do Curso de Pós-Graduação Lato

364

Sensu – Especialização em Educação, Ciência e Sociedade – a atuação Docente na

365

Contemporaneidade, ofertado pelo Campus Bento Gonçalves. Os conselheiros Áureo

366

Vandré Cardoso e Ricardo Manfredini procederam a leitura dos pareceres emitidos pelas

367

comissões, indicando pela aprovação da extinção do curso. Em regime de votação: aprovado

368

com 4 (quatro) abstenções. 12. Apreciação dos Pareceres das Comissões de Ensino,

369

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

370

e Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS): b. Criação do Curso de Pós-graduação Lato

371

Sensu – Especialização na Docência em Educação Básica e Profissional, a ser ofertado

372

pelo Campus Caxias do Sul. Os conselheiros Áureo Vandré Cardoso e Ricardo Manfredini

373

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

374

curso. Em regime de votação: aprovado com 1 (uma) abstenção. 12. Apreciação dos

375

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

376

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

377

Alteração do Curso de Pós-graduação Lato Sensu Especialização em Gestão Escolar,

378

ofertado pelo Campus Feliz. Os conselheiros Áureo Vandré Cardoso e Ricardo Manfredini

379

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

380

alterações solicitadas. Em regime de votação: aprovado por unanimidade. 12. Apreciação dos

381

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

382

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

383

Alteração do Curso de Pós-graduação Stricto Sensu Mestrado Acadêmico em Sistemas

384

de Produção Agrícola, ofertado sob forma associativa entre o IFRS – Campus Sertão e a

385

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Os conselheiros Áureo Vandré

386

Cardoso e Ricardo Manfredini procederam a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões,

387

indicando pela aprovação das alterações solicitadas. Em regime de votação: aprovado por
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388

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

389

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

390

Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS): e. Alteração pontual do Curso de Bacharelado

391

em Agronomia, ofertado pelo Campus Vacaria. Os conselheiros Áureo Vandré Cardoso e

392

Ricardo Manfredini procederam a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões, indicando

393

pela aprovação das alterações solicitadas. Em regime de votação: aprovado por unanimidade.

394

O conselheiro Giovani Forgiarini Aiub solicitou que o Reitor possa fazer uma resolução ad

395

referendum para aprovar as alterações do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento

396

de Sistemas, após os pareceres das comissões permanente, visando aprovar as alterações

397

antes do início das aulas. A conselheira Adriana de Farias Ramos expôs que esta decisão é

398

prerrogativa do Reitor, embora entenda a solicitação. O Presidente do Conselho Superior,

399

professor Júlio Xandro Heck, expôs que entende a solicitação do conselheiro Giovani Forgiarini

400

Aiub, expondo que evita ao máximo fazer resoluções ad referendum. Acrescentou que poderá

401

fazer, mas necessita dos pareceres das comissões. 13. Apreciação dos Pareceres das

402

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

403

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

404

Normas, Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR): a. Metodologia e cronograma de

405

revisão do Projeto Pedagógico Institucional do IFRS. O Presidente do Conselho Superior,

406

professor Júlio Xandro Heck, lembrou que o professor Osvaldo assumiu o compromisso de

407

fazer a revisão de vários documentos, expondo que devido a isto, este documento chegou ao

408

Conselho. O conselheiro Gregório Durlo Grisa procedeu a leitura do parecer emitido, indicando

409

o adiamento da apreciação da metodologia e do cronograma para após a revisão da

410

Organização Didática (OD). O conselheiro Áureo Vandré Cardoso explicou que os pareceres

411

são emitidos concomitantemente, diante disto, uma comissão não possui acesso às decisões

412

da outra. Expôs que a CDIIIS se associa ao parecer da CLNRRR. O Presidente do Conselho

413

Superior, professor Júlio Xandro Heck, sugeriu que no final do próximo ano este assunto volte

414

a ser discutido. Em regime de votação, adiamento da discussão: aprovado por unanimidade.

415

13. Apreciação dos Pareceres das Comissões de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-

416

Graduação e Títulos (CEPEPT), Desenvolvimento Institucional e Integração Instituição-

417

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

418

Regulamento Geral dos Exames de Proficiência em Língua Estrangeira no Instituto

419

Federal do Rio Grande do Sul. O conselheiro Gregório Durlo Grisa procedeu a leitura do

420

parecer emitido, indicando pela aprovação do documento. O conselheiro Áureo Vandré

421

Cardoso procedeu a leitura do parecer emitido, apresentando algumas alterações nos artigos

422

18 (dezoito) e 19 (dezenove) e indicando a aprovação do documento. Em regime de votação,

423

aprovação do documento com as alterações apresentadas pela CDIIIS: aprovado por
12

424

unanimidade. 14. Apreciação dos Pareceres das Comissões de Desenvolvimento

425

Institucional

426

Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR): a. Alteração de Regime de Trabalho Docente

427

do servidor Leonardo Uhlmann Soares, lotado no Campus Osório. O conselheiro André

428

Rosa Martins explicou que o docente é do regime de 40 (quarenta) horas com dedicação

429

exclusiva (DE) e solicita redução para 40 (quarenta) horas. Procedeu a leitura do parecer

430

emitido pela comissão, sugerindo que o processo retorne ao requerente para incluir

431

documentos que subsidiem a decisão do conselho. O conselheiro Áureo Vandré Cardoso

432

procedeu a leitura do parecer emitido pela comissão, indicando que o Conselho acate a

433

decisão do Conselho do Campus emitida durante a vigência da Resolução nº 044/2012, que

434

aprova a alteração de regime de trabalho do docente. O conselheiro André Rosa Martins expôs

435

que a Resolução nº 044/2012 estava em desacordo com a Lei nº 12.772/2012. Acrescentou

436

que, segundo a legislação, toda a alteração de regime de trabalho deve ser apreciada pelo

437

Conselho Superior. O conselheiro Áureo Vandré Cardoso expôs que o Conselho do Campus

438

aprovou por delegação do Conselho Superior, e quando a resolução foi revogada, a aprovação

439

pelo Conselho do Campus já havia acontecido. O conselheiro Claudino Andrighetto fez a

440

cronologia do processo, expondo que o docente solicitou a alteração de regime de trabalho por

441

outros interesses. Acrescentou que entende que o processo, naquele momento, não deveria ter

442

sido encaminhado ao Conselho. Quanto a excepcionalidade, explicou que os professores de

443

química trabalham exclusivamente nos cursos de ensino médio integrado, nos turnos manhã e

444

tarde, assim, a dedicação do professor nas atividades de ensino não terá prejuízo. Acrescentou

445

que entende que o conselho pode aprovar a redução de carga horária do docente, pois não

446

haverá qualquer prejuízo para o campus. O conselheiro Gregório Durlo Grisa procedeu a leitura

447

da lei, expondo que a decisão da alteração de regime de trabalho docente pode ser dada pela

448

autoridade máxima. Expôs que este tipo de processo não necessariamente deveria chegar a

449

este conselho. O conselheiro André Rosa Martins procedeu a leitura da lei, expondo que este é

450

o colegiado que deve aprovar estas alterações. O Presidente do Conselho Superior, professor

451

Júlio Xandro Heck, expôs que o entendimento da gestão é que este ato deve ser feito pelo

452

Conselho Superior, expondo que não tem certeza que esta seja uma competência delegável. O

453

conselheiro André Rosa Martins sugeriu que a manifestação do conselheiro Claudino

454

Andrighetto seja inserida no processo como justificativa da excepcionalidade. Em regime de

455

votação, aprovação da alteração, com inclusão da fala do conselheiro Claudino Andrighetto:

456

aprovado com 2 (duas) abstenções. 14. Apreciação dos Pareceres das Comissões de

457

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

458

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

459

Trabalho Docente da servidora Laura Cristina Noal Madalozzo, lotada no Campus

e

Integração

Instituição-Sociedade

(CDIIIS)

e

Legislação,

Normas,
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460

Vacaria. c. Alteração de Regime de Trabalho Docente da servidora Sabrina Favaretto

461

Antunes, lotada no Campus Rolante. Os conselheiros André Rosa Martins e Áureo Vandré

462

Cardoso procederam a leitura dos pareceres emitidos, indicando pela aprovação das

463

alterações de regime de trabalho das servidoras. Em regime de votação, em bloco: aprovado

464

com 2 (duas) abstenções. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck,

465

sugeriu a aprovação da prorrogação da reunião por mais uma hora, pois está terminando o

466

prazo regimental da reunião. Não houve objeções. 15. Apreciação dos Pareceres das

467

Comissões de Legislação, Normas, Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR),

468

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

469

Finanças e Gestão Patrimonial (COFGP): a. Plano de Ação 2019. A conselheira Adriana de

470

Farias Ramos procedeu a leitura do parecer emitido, indicando pela aprovação do documento

471

condicionada à revisão dos percentuais de capacitação. Acrescentou que o parecer também

472

sugere a revisão do Programa de Capacitação e a realização de um estudo sobre o recurso

473

destinado e o efetivamente gasto em capacitação. O conselheiro Áureo Vandré Cardoso

474

procedeu a leitura do parecer emitido, indicando a aprovação do documento e que alguns

475

campi justifiquem o não cumprimento de algumas resoluções. A conselheira Soeni Bellé

476

procedeu a leitura do parecer emitido, indicando pela aprovação do documento. Os

477

conselheiros Claudino Andrighetto, Odair José Spenthof, Jesus Rosemar Borges, Soeni Bellé e

478

Greice da Silva Lorenzzetti Andreis apresentaram a situação de seus campi, explicando como

479

discutiram a elaboração do documento e apresentado os valores utilizados para capacitação e

480

os devolvidos. O conselheiro Áureo Vandré Cardoso expôs a importância das justificativas para

481

reavaliar o porquê os percentuais não estão sendo cumpridos. A conselheira Adriana de Farias

482

Ramos expôs que o Programa de Capacitação foi aprovado em 2014 (dois mil e quatorze) e

483

deveria ter sido revisto em 2016 (dois mil e dezesseis), mas não houve esta revisão.

484

Acrescentou que o IFRS deve assumir o ônus de não ter feito a revisão desta resolução,

485

expondo a necessidade do campus ter cuidado ao utilizar o recurso. O Presidente do Conselho

486

Superior, professor Júlio Xandro Heck, apresentou o valor de capacitação devolvido ao

487

Ministério do Planejamento. Sintetizou as propostas: todos deverão cumprir 5% (cinco por

488

cento) para capacitação, devolvendo o documento para revisão; devolver aos campi para

489

acrescentar as justificativas quanto ao não atendimento dos percentuais. Acrescentou que o

490

restante das sugestões são consenso entre as comissões, sugerindo a inclusão da Pró-reitoria

491

de Administração no grupo que fará o estudo sobre os percentuais. O Presidente do Conselho

492

Superior, professor Júlio Xandro Heck, convidou a Pró-reitora de Administração, professora

493

Tatiana Weber, para fazer alguns esclarecimentos. A professora Tatiana Weber explicou como

494

é realizada a troca de ação orçamentária, apresentando algumas dificuldades na troca. Após

495

várias discussões, o Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, resumiu a
14

496

proposta: aprovar na íntegra o documento com a revisão do Plano de Capacitação e

497

encaminhamento de justificativa dos campi pelo não cumprimento dos percentuais estipulados

498

nas resoluções do Consup. Em regime de votação: aprovado com 2 (duas) abstenções. O

499

Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, informou que, se os pareceres

500

dos próximos assuntos forem favoráveis, fará a aprovação via resolução ad referendum. 17.

501

Informes Gerais. O Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, solicitou

502

mobilização dos diretores e da comunidade para a composição da Comissão Interna de Saúde,

503

Segurança e Prevenção de Acidentes (Cisspa) nos campi, expondo que está sendo realizado

504

um curso de capacitação neste sentido e que nem todos os campi possuem a Cisspa definida.

505

Informou que no final do corrente ano e no início do próximo ocorrerão algumas nomeações,

506

conforme os códigos disponíveis. Expôs que a secretaria irá encaminhar um memorando

507

informando esta distribuição para que o Conselho tome ciência da mesma e dos critérios

508

utilizados. Agradecendo a presença de todos os conselheiros, às dezenove horas e vinte e

509

cinco minutos, o Presidente do Conselho Superior, professor Júlio Xandro Heck, deu por

510

encerrada a reunião. E, para constar, eu Viviane Campanhola Bortoluzzi, Secretária do

511

Conselho Superior, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e

512

pelos presentes. Porto Alegre, onze de dezembro de dois mil e dezoito.

Viviane Campanhola Bortoluzzi_________________________________________________________
Júlio Xandro Heck___________________________________________________________________
Ademilson Marcos Tonin______________________________________________________________
Adriana de Farias Ramos_____________________________________________________________
Alaor Ribeiro de Souza_______________________________________________________________
Alexandre Jesus da Silva Machado______________________________________________________
André Rosa Martins__________________________________________________________________
Angela Maria Kloppenburg____________________________________________________________
Áureo Vandré Cardoso_______________________________________________________________
Carlos Robério Garay Correa__________________________________________________________
Caroline Silva de Souza_______________________________________________________________
Claudino Andrighetto_________________________________________________________________
Claudio Enrique Fernández Rodriguez___________________________________________________
Claudionor Ferreira Araújo_____________________________________________________________
Cleonei Antônio Cenci________________________________________________________________
Daniel Bassan Petry_________________________________________________________________
Darlei Cecconello____________________________________________________________________
Eduardo Angonesi Predebon___________________________________________________________
Erik Schüler________________________________________________________________________
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Estêvão da Fontoura Haeser___________________________________________________________
Eva Regina Amaral__________________________________________________________________
Geovana Prante Gasparotto___________________________________________________________
Gleison Samuel do Nascimento_________________________________________________________
Giovani Forgiarini Aiub________________________________________________________________
Gregório Durlo Grisa_________________________________________________________________
Greice da Silva Lorenzzetti Andreis______________________________________________________
Guilherme de Bortoli do Amaral_________________________________________________________
Gustavo Rodrigo Tausendfreund________________________________________________________
Helder Madruga de Quadros___________________________________________________________
Jesus Rosemar Borges_______________________________________________________________
João Rogério Machado Pereira_________________________________________________________
Leandro Lumbieri____________________________________________________________________
Maíra Baé Baladão Vieira_____________________________________________________________
Marcelo Augusto Rauh Schmitt_________________________________________________________
Marcelo Lauer Mota__________________________________________________________________
Marcelo Vianna_____________________________________________________________________
Mariano Nicolao_____________________________________________________________________
Migacir Trindade Duarte Flôres_________________________________________________________
Odair José Spenthof_________________________________________________________________
Paulo Ricardo Corrêa Bernardes________________________________________________________
Rafael Hofmeister de Aguiar___________________________________________________________
Ricardo Augusto Manfredini____________________________________________________________
Rodrigo Tonin______________________________________________________________________
Roger Sá da Silva___________________________________________________________________
Rudinei Müller______________________________________________________________________
Sandra Maria Zeni___________________________________________________________________
Sady da Silva Souza_________________________________________________________________
Sigrid Régia Huve___________________________________________________________________
Simão Mendes de Moraes_____________________________________________________________
Suélen Patrícia dos Santos____________________________________________________________
Soeni Bellé_________________________________________________________________________
Thiago Muhlbeier____________________________________________________________________
Vanderlei Nestor Koefender____________________________________________________________
Vitor Secretti Bertoncello______________________________________________________________
William Coutinho da Rocha____________________________________________________________
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Anexo da Ata Ordinária 06/2018 – Conselho Superior
Artigo/Notícias do Sindoif – Seção Sindical do ANDES-SN no IFRS.
Todos/as juntos/as pelos IFs: em defesa da educação inclusiva, pública, gratuita e de
qualidade e pelo direito de ensinar e aprender
Manifesto em defesa dos Institutos Federais, da educação pública e do direito de
ensinar e aprender elaborado pelos professores e pelas professoras da base do
ANDES-SN no IFRS.
Neste ano os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia completam 10 anos
de existência!
Este novo modelo de instituição de educação profissional e tecnológica, oportunizou e
garantiu o direito à educação pública e gratuita a milhares de jovens e adultos,
trabalhadores e trabalhadoras, com a criação de 500 novas unidades totalizando 644
campi já funcionamento, em todo o Brasil. São 38 Institutos Federais presentes em
todos estados, oferecendo ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologia,
licenciaturas e pós graduações, ampliando o acesso à educação pública presencial,
gratuita com qualidade e estrutura que tem se consolidado como referência mundial de
educação.
Uma educação plural e libertadora (veja aqui), que só será garantida com a manutenção
do direito de ensinar e aprender!
No entanto, essa política pública comprometida com o desenvolvimento integral do
cidadão, com a socialização de conhecimentos científicos e tecnológicos e de suporte
aos arranjos produtivos locais, está correndo sérios riscos. Setores conservadores, que
têm como referência regimes que causaram o que há de pior na história da humanidade,
estão atacando a democracia, os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e a
educação pública e gratuita.
Propostas como a da ‘Escola “sem” Partido’, um movimento que procura impor apenas
um lado da história como verdade, quer criminalizar o trabalho das professoras e
professores e acabar com o direito de ensinar e aprender, perseguindo educadores e
educadoras progressistas.
Outra proposta, a contrarreforma do Ensino Médio, põe em risco o Ensino Médio
Integrado e o Proeja, um diferencial dos Institutos Federais que proporciona a formação
integral dos estudantes.
Além desses retrocessos, esse setor conservador quer avançar na política de retirada
de direitos dos cidadãos, aprovando a reforma da previdência, estendendo a reforma
trabalhista e privatizando as estatais e as instituições públicas de ensino, em especial
as de Ensino Superior. O discurso da ineficiência e corte de gastos é o argumento

utilizado para o desinvestimento público em prol da educação privada/mercantil, uma
lógica que fere os direitos sociais, baseados nos princípios da universalidade e da
equidade.
Essa política acerta em cheio os Institutos Federais. Nós somos alvo.
Por estes motivos, nós, professores e professoras:


Lutamos por uma educação plural e pela a liberdade de ensinar e aprender nos



espaços educativos.
Lutamos pelo manutenção do Ensino Médio Integrado, pelo Proeja e pelo Ensino



Superior público e gratuito.
Lutamos pela pluralidade e todas as potencialidades humanas através da ampliação
dos direitos para as mulheres, negros e negras, LGBTs, quilombolas, indígenas e
periferias.




Lutamos pelos investimentos públicos em educação, através da imediata revogação
da emenda constitucional 95 (que congelou os investimentos públicos por 20 anos).
Neste movimento, contamos com a união e mobilização permanente de
educadores/as, estudantes e comunidade, nos debates sobre os projetos ‘Escola
“sem” Partido’, na luta para revogar a contrarreforma do Ensino médio e no combate
aos movimentos conservadores que colocam em xeque a nossa existência!
Em defesa dos direitos, pelas liberdades democráticas e contra os retrocessos
seguimos juntos/as pelos IFs, pelo direito à educação inclusiva, pública, gratuita e de
qualidade e pela liberdade de ensinar e aprender!
Faça parte deste movimento! Seja protagonista da sua história! Não fique só, venha
para o sindicato!
Professores e Professoras sindicalizados/as no Sindoif SSind – Seção Sindical do
ANDES-SN no IFRS.
Sindicato é pra lutar, não para assistir!

