
 

 

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 DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2021 

 

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, com início às nove horas e treze minutos foi 1 

realizada a Quarta Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes (CD) do Instituto Federal de 2 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). A reunião foi realizada via 3 

webconferência. A sessão foi presidida e convocada pelo professor Júlio Xandro Heck, Reitor do 4 

IFRS; e secretariada pela servidora Cíntia Tavares Pires da Silva. Estiveram presentes os seguintes 5 

membros do Colégio de Dirigentes: Júlio Xandro Heck, Reitor do IFRS; Tatiana Weber, Pró-reitora 6 

de Administração; Amilton de Moura Figueiredo, Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional; 7 

Lucas Coradini, Pró-reitor de Ensino; Eduardo Girotto, Pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa e 8 

Inovação; Marlova Benedetti, Pró-reitora de Extensão; Marc Emerim, Diretor de Gestão de 9 

Pessoas; Antônio Fernando Burkert Bueno, representante do Diretor-geral do Campus Alvorada; 10 

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, Diretor-geral do Campus Bento Gonçalves; Patrícia Nogueira 11 

Hübler, Diretora-geral do Campus Canoas; Jeferson Luiz Fachinetto, Diretor-geral do Campus Caxias 12 

do Sul; Eduardo Angonesi Predebon, Diretor-geral do Campus Erechim; Leandro Lumbieri, Diretor-13 

geral do Campus Farroupilha; Marcelo Lima Calixto, Diretor-geral do Campus Feliz; Sandra Rejane 14 

Zorzo Peringer, Diretora-geral do Campus Ibirubá; Flávia Santos Twardowski Pinto, Diretora-geral 15 

Campus Osório; Fabrício Sobrosa Affeldt, Diretor-geral do Campus Porto Alegre; Rudinei Müller, 16 

Diretor-geral do Campus Restinga; Alexandre Jesus da Silva Machado, Diretor-geral do Campus Rio 17 

Grande; Cláudia Dias Zettermann, Diretora-geral do Campus Rolante; Gilberto Luiz Putti, Diretor-18 

geral do Campus Vacaria; Maiara Faust, Representante do Diretor-geral do Campus Avançado de 19 

Veranópolis; e Alexandre Martins Vidor, Diretor-geral do Campus Viamão. Também participou da 20 

reunião Anderson Ricardo Yanzer Cabral, Chefe de Departamento de Pesquisa e Inovação. A 21 

reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Informes do Conif; 2. Captação de recursos 22 

externos e parcerias: relato 2020 e perspectivas; 3. Apresentação do Programa de 23 

Acompanhamento de Egressos do IFRS (anexo); 4. Planejamento do IFRS pós-pandemia; 5. 24 



2 

 

Aprovação das atas de 07/01 e 10/03; 6. Informes das Pró-reitorias e DGP; e 7. Informes gerais. O 25 

reitor Júlio Xandro Heck agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião às nove horas e treze 26 

minutos. Informou que por motivos de força maior a reunião seria transferida para a próxima 27 

semana, no mesmo horário, e que ele e a professora Tatiana Weber apenas fariam a exposição do 28 

primeiro assunto de pauta que envolvia questões orçamentárias. Não houve objeções por parte 29 

dos dirigentes que apoiaram a proposição. 1. Informes do Conif. O reitor relatou que houve duas 30 

reuniões do Conif (Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 31 

Científica e Tecnológica) e uma com a presença do secretário Wandemberg Venceslau Rosendo 32 

dos Santos. Informou que o Conif expôs para o secretário uma série de questões orçamentárias 33 

que causam muitos problemas para os Institutos. Relatou que o Conif apresentou os problemas de 34 

maneira muito dura e organizada, e também bastante crítica. Também relatou que o secretário 35 

achou injusto e saiu da reunião, e disse, que o Conif foi bem incisivo e talvez o secretário não 36 

estivesse preparado para imposição e posicionamento mais duro do Conif em relação a situação 37 

crítica orçamentária. Informou que a relação entre a Andifes e o MEC (Ministério da Educação) já 38 

havia se estremecido a bastante tempo, e espera que o Conif estabeleça o diálogo necessário com 39 

o MEC. O reitor expôs o embrolho ocorrido na aprovação da LOA (Lei Orçamentária Anual) em que 40 

deve ser vetado o orçamento aprovado pelo presidente da República, pois o Ministério da 41 

Economia aponta que não foi aprovado o orçamento necessário para o funcionamento mínimo das 42 

instituições federais. Assim, informou que os presidentes da Câmara e do Senado querem o 43 

encaminhamento de que presidente da República sancione tudo; e o presidente quer vetar e 44 

depois ajustar quanto as emendas parlamentares; e ponderou existir um tensionamento muito 45 

grande em torno da LOA. Dito isso, ele observou que de algum lugar deve haver cortes na LOA, e 46 

alertou que poderão haver cortes de despesas discricionárias. O primeiro ponto que o reitor 47 

apresentou foi que todos os campi fizeram seus esforços para ajustes e cortes orçamentários, mas 48 

que com a aprovação da LOA poderão haver mais cortes e necessidade de mais ajustes. O segundo 49 

ponto apresentado pelo reitor foi referente ao condicionado (60% do nosso orçamento) que 50 

poderá haver algum tipo de ajuste, e poderemos ser prejudicados novamente. E terceiro, poderá 51 

ocorrer um novo decreto de contingenciamento. O reitor também relatou que o Conif articula o 52 

nosso orçamento com cerca de duzentos parlamentares que auxiliam e ajudam nas demandas dos 53 

Institutos Federais. Informou que o Conif procurou quase todos e a enorme maioria deles não 54 

acena com nenhum auxílio a preservação do orçamento da rede, e dizem que o momento é de 55 
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priorizar a saúde. Comunicou que o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde têm o maior 56 

orçamento da Esplanada, mas o momento é de preservação do orçamento da saúde. O reitor Júlio 57 

registrou importante deixar os dirigentes a par da situação orçamentária para as ocorrências dos 58 

próximos dias sobre o assunto. Ele convidou a pró-reitora de Administração, Tatiana Weber, para 59 

fazer a sua exposição referente ao orçamento. A professora Tatiana Weber informou que o prazo 60 

para sanção da LOA é até dia 22 de abril. Lembrou que na última reunião de CD informamos que 61 

poderíamos ter em maio uma liberação maior de orçamento e não somente um dezoito avos, e 62 

disse, que isso não irá mais acontecer. Informou que o que libera o orçamento é a publicação do 63 

decreto de programação orçamentária e financeira que tem 30 dias para ser publicado após 64 

publicação da LOA. Assim, anunciou que seguiremos recebendo um dezoito avos dos 40% do nosso 65 

orçamento. Relatou a situação crítica do nosso orçamento, pois registrou difícil gerir o nosso 66 

orçamento se em abril ainda não sabemos os valores. Também informou que na LOA aprovada já 67 

foi reduzido o nosso orçamento em 6%, e sobre o condicionado teremos que ver como irá ocorrer. 68 

Informou que o Conif solicitou que o Forplan (Fórum de Planejamento e Administração) fizesse um 69 

levantamento bem fundamentado do valor que precisamos para um retorno híbrido. Comunicou 70 

que o COAD (Comitê de Administração) está trabalhando na demanda e pediu que os diretores 71 

sejam muito precisos nas necessidades, pois esse é um controle interno do que precisaremos. 72 

Informou ser a questão mais importante nesse momento, e muito importante para o IFRS. 73 

Informou a importância desse levantamento para confrontarmos o que já foi feito com a realidade 74 

atual. E por fim, falou do problema financeiro que estamos enfrentando que são os valores 75 

necessários para o pagamento dos nossos fornecedores. Comunicou que os Diretores de 76 

Administração solicitaram que fosse feita uma Nota Explicativa para justificar os pagamentos aos 77 

nossos fornecedores. Informou que a Nota está sendo providenciada e até amanhã estará 78 

publicada. Esclareceu que os valores de Emenda não vêm antes da publicação do decreto, e que o 79 

financeiro está vindo muito pingado, o que está causando a maior dificuldade para os 80 

administrativos. Ela ressaltou a importância de os diretores-gerais apoiarem os diretores de 81 

Administração na seleção dos pagamentos prioritários nesse momento. O reitor Júlio também 82 

solicitou um envolvimento dos diretores-gerais na análise dos pagamentos das despesas 83 

prioritárias e mais importantes, com um olhar crítico e solidário. Referente a Nota Explicativa que 84 

será publicada, o reitor sugeriu que o CD fosse signatário da nota, juntamente com o reitor, e 85 

pediu que ela fosse enviada a todos que solicitarem explicações, pois será um retorno da 86 
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instituição sobre a situação orçamentária. A outra questão apresentada pelo reitor foi referente as 87 

duras cobranças do Ministério Público Federal (MPF) para um retorno das aulas presenciais em 88 

todo o Brasil. Informou que no Rio Grande do Sul as questões têm sido bem resolvidas, e o MPF 89 

tem aceitado bem as nossas respostas. Relatou que a ideia do Conif seria padronizar o 90 

entendimento do estado do Rio Grande do Sul para todo o país. Relatou que o Conif está 91 

demandando uma reunião com a PFDC (Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão) para 92 

orientar os MPFs sobre a situação pandêmica e sobre a nossa autonomia para tratar a situação. 93 

Informou que no RS a situação está tranquila, mas em outros Institutos a situação está bastante 94 

tensa, e exemplificou a situação do estado do Rio de Janeiro. O reitor falou que se os diretores-95 

gerais precisassem de auxílio para responder demandas do MPF, procurassem o Dr. Albert e o pró-96 

reitor Lucas Coradini para auxílio e embasamento das respostas. Informou que a situação de 97 

funcionamento das instituições de ensino está muito igual a nossa, com aulas remotas, trabalho 98 

remoto, e somente atividades essenciais nas unidades. Tranquilizou a todos quanto estarmos 99 

alinhados com o funcionamento de outras instituições de ensino federal. Informou que o Relatório 100 

de Gestão 2020 será apreciado na próxima reunião ordinária do Consup, e agradeceu a atenção de 101 

todos quanto ao relatório. A pró-reitora Marlova Benedetti solicitou aos dirigentes que enviasse 102 

contribuições para o Programa de Acompanhamento de Egressos do IFRS até a próxima semana. A 103 

professora Tatiana informou a publicação, na data de hoje, de novo edital de auxílio inclusão 104 

digital. Às nove horas e cinquenta e sete minutos, o reitor Júlio Xandro Heck agradeceu a presença 105 

de todos via webconferência, e declarou encerrada a sessão. Nada mais a ser tratado, eu, Cíntia 106 

Tavares Pires da Silva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo 107 

Colégio de Dirigentes. Bento Gonçalves, oito de abril de dois mil e vinte e um. 108 

Cíntia Tavares Pires da Silva________________________________________________________________ 

Júlio Xandro Heck________________________________________________________________________ 

Alexandre Jesus da Silva Machado___________________________________________________________ 

Alexandre Martins Vidor___________________________________________________________________ 

Amilton de Moura Figueiredo______________________________________________________________ 

Antônio Fernando Burkert Bueno__________________________________________________________ 

Cláudia Dias Zettermann__________________________________________________________________ 

Eduardo Angonesi Predebon_______________________________________________________________ 
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Gilberto Luiz Putti________________________________________________________________________ 

Jeferson Luiz Fachinetto___________________________________________________________________ 

Leandro Lumbieri________________________________________________________________________ 

Lucas Coradini__________________________________________________________________________ 

Maiara Faust____________________________________________________________________________ 

Marcelo Lima Calixto_____________________________________________________________________ 

Marc Emerim___________________________________________________________________________ 

Marlova Benedetti_______________________________________________________________________ 

Patrícia Nogueira Hübler__________________________________________________________________ 

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro___________________________________________________________ 

Rudinei Müller__________________________________________________________________________ 

Sandra Rejane Zorzo Peringer______________________________________________________________ 

Tatiana Weber__________________________________________________________________________ 


