
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

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

 

COLÉGIO DE DIRIGENTES 
 

ATA Nº 02/2019 
 

Aos três dias do mês de maio de dois mil e dezenove, com início às treze horas e quarenta minutos, 1 

foi realizada a 2ª Reunião do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A 2 

reunião foi realizada via webconferência. A sessão foi convocada e coordenada pelo professor Júlio 3 

Xandro Heck, Reitor pro tempore do IFRS e secretariada pela servidora Viviane Campanhola 4 

Bortoluzzi. Estiveram presentes os seguintes membros do Colégio de Dirigentes: Júlio Xandro Heck, 5 

Reitor pro tempore do IFRS; Tatiana Weber, Pró-reitora de Administração; Amilton de Moura 6 

Figueiredo, Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional; Lucas Coradini, Pró-reitor de Ensino, 7 

Marlova Benedetti, Pró-reitora de Extensão; Eduardo Girotto, Pró-reitor de Pesquisa, Pós-8 

graduação e Inovação; Fábio Azambuja Marçal, Diretor-geral do Campus Alvorada; Soeni Bellé, 9 

Diretora-geral do Campus Bento Gonçalves; Mariano Nicolao, Diretor-geral do Campus Canoas; 10 

Juliano Cantarelli Toniolo, Diretor-geral do Campus Caxias do Sul; Leandro Lumbieri, Diretor-geral 11 

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

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

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

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

Campus Rio Grande; Jesus Rosemar Borges, Diretor-geral do Campus Rolante; Odair José Spenthof, 16 

Diretor-geral do Campus Sertão; Gilberto Luiz Putti, Diretor-geral do Campus Vacaria; Erik Schüler, 17 

Diretor-geral do Campus Avançado Veranópolis; Alexandre Martins Vidor, Diretor-geral do Campus 18 

Viamão. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Bloqueio do Orçamento. Ordem do Dia. 19 

1. Bloqueio do Orçamento. O professor Júlio Xandro Heck cumprimentou a todos e iniciou a 20 

reunião expondo que o objetivo da mesma é colocar todos a par dos acontecimentos dos últimos 21 

dias, quando os reitores das universidade e institutos federais foram surpreendidos pela imprensa 22 

com o comunicado de que haveria corte orçamentário. Acrescentou que foi cortado 30% do 23 

orçamento para o corrente ano e este corte desencadeou uma reação muito forte das instituições, 24 
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através de notas institucionais expondo que fica insustentável manter as atividades das 25 

instituições. Acrescentou também que as ações a serem realizadas provavelmente serão discutidas 26 

na próxima reunião do Conselho das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 27 

Científica e Tecnológica (Conif), que acontecerá na próxima semana. Salientou que todas as 28 

atividades da instituição estão ameaçadas com este corte, sendo impossível manter as atividades 29 

no IFRS com este cenário. Expôs que, do ponto de vista operacional, a instituição precisa tomar 30 

algumas atitudes imediatas, citando os eventos programados para os próximos 60 (sessenta) dias. 31 

Expôs também que a professora Tatiana Weber preparou uma análise minuciosa com projeções de 32 

cenários para o IFRS. A professora Tatiana Weber expôs que qualquer corte inviabilizada as 33 

atividades da instituição, pois as despesas obrigatórias ou continuadas equivalem a 67% do 34 

orçamento. Explicou que o bloqueio de 30% ocorreu na matriz orçamentária, mas o bloqueio não 35 

foi realizado em todas as ações. Diante disto, o bloqueio do custeio chega à 39,7%. Apresentou 36 

quatro cenários possíveis, a saber: cenário 1: 60,3% custeio 20RL (preserva a Assistência Estudantil 37 

– AE); cenário 2: 70% custeio 20RL (-30% AE); cenário 3: 75% custeio 20RL (=Limite empenho MEC 38 

Decreto 9471); cenário 4: 80% custeio 20RL (Mantém % 1 Semestre). Salientou que o bloqueio está 39 

previsto no decreto publicado no final de março e que no ano anterior a instituição teve um 40 

bloqueio de 10%. Salientou também que a instituição estava trabalhando com um bloqueio de 41 

25%, sendo a mesma porcentagem bloqueada no Ministério da Educação. O professor Júlio Xandro 42 

Heck salientou que se a assistência estudantil ficar intocada, o corte orçamentário não será de 30% 43 

e sim de 39,7%, pois a instituição deverá tirar recursos das despesas correntes para manter a 44 

assistência estudantil. O professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt sugeriu que cada campus faça 45 

um levantamento do que poderia cortar, colocando uma escala para o corte, divulgando estas 46 

informações nos jornais visando mostrar que é inviável manter as atividades com este corte. O 47 

professor Júlio Xandro Heck expôs que cada campus ficará com o dever de fazer este levantamento 48 

e solicitou que todos estejam bem apropriados da situação para fazer uma ampla divulgação, 49 

sugerindo que as comunicações procurem as mídias locais. Foram realizadas algumas perguntas 50 

sobre bolsas e capacitação. O professor Júlio Xandro Heck explicou que a Diretoria de Gestão de 51 

Pessoas foi orientada para não abrir edital novas bolsas de capacitação e manter as atuais. 52 

Acrescentou que, quanto aos editais de projetos indissociáveis, as bolsas serão mantidas, mas sem 53 

a taxa de bancada. Salientou que sobre as bolsas de ensino, pesquisa e extensão, cada campus terá 54 

que fazer uma análise criteriosa e verificar o que pode ser economizado, sugerindo cortar a taxa de 55 
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bancada de todos os projetos e que talvez alguns campi necessitem diminuir número de projetos 56 

contemplados ou reduzir o tempo de bolsas. O professor Gleison Samuel do Nascimento 57 

perguntou qual cenário utilizar para fazer o planejamento. O professor Júlio Xandro Heck expôs 58 

que se a instituição colocar a assistência estudantil como prioridade, o planejamento só pode ser 59 

feito conforme o cenário atual, ou seja, com 60,3% do orçamento. Foram realizadas algumas 60 

perguntas sobre os eventos e jogos. O professor Júlio Xandro Heck apresentou os eventos 61 

previstos para os próximos 60 (sessenta) dias. Explicou que o cancelamento do Encontro de 62 

Pesquisadores e Extensionistas, previsto para final do corrente mês, implica em gastos, sugerindo 63 

pela manutenção do evento. A professora Tatiana Weber informou que o evento não possui 64 

diárias, que a instituição paga hospedagem e alimentação para os participantes, acrescentando 65 

que o coffee break do evento foi cortado. O professor Júlio Xandro Heck sugeriu pela manutenção 66 

dos Jogos do IFRS, pois é um evento com um número expressivo de participação de discentes. 67 

Complementou que o ônus dos campi é o transporte dos discentes e diárias dos servidores que 68 

acompanharão os discentes. O professor Gilberto Luiz Putti salientou a importância de analisar a 69 

situação de cada campus antes de definir a permanência nos jogos. O professor Marcelo Augusto 70 

Rauh Schmitt lembrou que no ano anterior alguns campi decidiram gastar enquanto tivesse 71 

recursos, mas neste ano a situação é bem diferente, diante disto, salientou a importância de 72 

planejamento das atividades. A professora Tatiana Weber explicou que no ano anterior houve 73 

limite não liberado, mas a instituição possuía disponibilidade orçamentária, enquanto que neste 74 

ano, o bloqueio foi realizado no orçamento da instituição. Salientou a importância de esperar as 75 

discussões que acontecerão na reunião do Conif para tomar decisões mais concretas, mas sugeriu 76 

suspender, momentaneamente, os empenhos. O professor Amilton de Moura Figueiredo expôs 77 

que os diretores estão expondo a dificuldade de encaminhar os discentes para os Jogos do IFRS, 78 

salientando que a suspensão de eventos é uma forma de mostrar para a comunidade que a 79 

situação é grave. O professor Júlio Xandro Heck expôs que irá defender no Conif a não realização 80 

dos Jogos Nacionais, embora a maioria dos reitores é favorável ao evento. Acrescentou que levará 81 

a proposta da instituição, pois o IFRS não possui condições de levar 90 (noventa) discentes para os 82 

Jogos Nacionais, no Espírito Santo. Salientou que a manutenção ou a suspensão dos Jogos do IFRS 83 

deve ser uma decisão coletiva, e que diferentemente do evento de Pesquisadores e Extensionistas, 84 

a suspensão do evento não trará prejuízo. O professor Gleison Samuel do Nascimento salientou a 85 

importância de cortar as atividades dos discentes também, para que eles entendam a realidade. 86 
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Lembrou que o orçamento do próximo ano será sobre o valor empenhado no corrente ano, diante 87 

disto, se o corte se efetivar, o orçamento já parte de 30% a menos. A professora Tatiana Weber 88 

expôs que a instituição não consegue escolher o que cortar, pois não há mais onde cortar. 89 

Lembrou que todos os campi reduziram despesas onde puderam nos anos anteriores e que a 90 

instituição não tem recursos para dar conta das atividades até o final do ano. A professora Soeni 91 

Bellé expôs que estão avaliando cancelar todas as visitas técnicas. O professor Gilberto Luiz Putti 92 

explicou que, como o campus não possui laboratórios para as aulas práticas, o corte de visitas 93 

técnicas é inviável, complementando que o campus poderá cortar as diárias. O professor Marcelo 94 

Augusto Rauh Schmitt sugeriu suspender alguns gastos, fazer um estudo da situação de cada 95 

campus e adiantar a reunião do Colégio de Dirigentes (CD) para realizar as discussões. O professor 96 

Júlio Xandro Heck expôs que não existe a possibilidade de adiantar a reunião devido aos 97 

compromissos já assumidos. Sugeriu manter a data, mas fazer uma reunião conjunta entre o CD e 98 

o Comitê de Administração (Coad), e que cada diretor traga o mapeamento da realidade do 99 

campus. Citou os eventos adiados, a saber: IV Workshop Diversidade e Inclusão; Café com a Proad; 100 

Festival Mundo IFRS; Seminário de Pós-graduação; cancelada a participação do IFRS no Seminário 101 

de Extensão Universitária da Reunião Sul (Seurs). O professor Júlio Xandro Heck expôs que falta as 102 

decisões para os seguintes eventos: 2º Encontro de Gestão de Pessoas; 3º Encontro de 103 

Pesquisadores e Extensionistas e Jogos do IFRS. O professor Amilton de Moura Figueiredo 104 

apresentou as discussões realizadas, a saber: suspender bolsas, diárias, viagens, visitas técnicas, 105 

novos empenhos até a próxima reunião do CD. Houve consenso nesta decisão. O professor Júlio 106 

Xandro Heck colocou em votação a manutenção ou suspensão dos eventos: 3º Encontro de 107 

Pesquisadores e Extensionistas, aprovado por unanimidade a manutenção do evento devido aos 108 

custos envolvidos em um possível cancelamento; 2º Encontro de Gestão de Pessoas, aprovado por 109 

unanimidade a suspensão do evento; 6º Jogos do IFRS, aprovado por unanimidade a suspensão do 110 

evento; I Encontro de Gabinetes, aprovado por unanimidade a suspensão do evento. A professora 111 

Tatiana Weber expôs que os eventos previstos para a próxima semana, capacitações de Tesouro 112 

Gerencial para Gestores e Instalações Hidráulicas de Combate a Incêndio nas Edificações, estão 113 

mantidos, pois estão 100% pagos. O professor Amilton de Moura Figueiredo colocou que o I 114 

Workshop de Tecnologia da Informação está suspenso. O professor Júlio Xandro Heck expôs que as 115 

bolsas pagas com recurso da reitoria serão mantidas, mas que as taxas de bancada estão 116 

suspensas. O professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt salientou a importância de ter uma decisão 117 
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unificada entre os campi. O professor Júlio Xandro Heck expôs que a decisão sobre o pagamento 118 

de bolsas será unificada, mas será decidida na próxima reunião do CD, após realizar uma análise do 119 

cenário de cada campus. A professora Tatiana Weber explicou que o orçamento de capacitação é 120 

ação específica, expondo que as bolsas em andamento já estão empenhadas. O professor Júlio 121 

Xandro Heck lembrou que está previsto para outubro o Encontro Cultural e Tradicionalista da 122 

Região Sul (Encontrão). O professor Leandro Lumbieri explicou que o evento será realizado no 123 

Campus Farroupilha e possui alguns recursos envolvidos, como transporte, diárias, pagamento de 124 

bolsas, som, material de divulgação, entre outros. Foi votado pela suspensão do evento. O 125 

professor Erik Schüler lembrou da reunião do Conselho Superior a ser realizada no Campus Sertão. 126 

O professor Júlio Xandro Heck expôs que será realizado um levantamento para verificar onde é 127 

mais barato fazer a reunião. O professor Fábio Azambuja Marçal sugerir fazer um vídeo para postar 128 

nas redes sociais. O professor Júlio Xandro Heck expôs que a Comunicação fará uma notícia sobre 129 

esta reunião. Lembrou também que cortaram várias participações na Reditec Sul que acontecerá 130 

nos dias 14 a 16 de maio. Encaminhamentos: fazer os levantamentos nos campi; reunião de CD 131 

com o Coad nos dias 20 e 21 de maio; ampla divulgação de todas as medidas que forem tomadas 132 

nos sites dos campi e na mídia local; não fazer novos empenhos até a reunião de CD; suspensão de 133 

todos os eventos previstos para os meses de maio e junho com exceção do 3º Encontro de 134 

Pesquisadores e Extensionistas devido aos custos envolvidos em um possível cancelamento; 135 

manutenção das capacitações de Tesouro Gerencial para Gestores e Instalações Hidráulicas de 136 

Combate a Incêndio nas Edificações que serão realizadas na próxima semana, devido ao custo de 137 

cancelamento; publicação de notícia sobre a reunião na segunda-feira; manutenção, por enquanto, 138 

das bolsas. Às treze horas e vinte cinco minutos o professor Júlio Xandro Heck agradeceu a 139 

presença de todos e declarou encerrada a sessão. Nada mais havendo a constar, eu, Viviane 140 

Campanhola Bortoluzzi, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e 141 

pelos presentes. Bento Gonçalves, três de maio de dois mil e dezenove.  142 

Viviane Campanhola Bortoluzzi_____________________________________________________________ 

Júlio Xandro Heck________________________________________________________________________ 

Alexandre Jesus da Silva Machado___________________________________________________________ 

Alexandre Martins Vidor___________________________________________________________________ 

Amilton de Moura Figueiredo______________________________________________________________ 
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