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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
CONSELHO SUPERIOR
ATA ORDINÁRIA Nº 03/2015
1

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e quinze, às quatorze horas, no Salão de Atos do

2

Câmpus Bento Gonçalves, localizado na Avenida Osvaldo Aranha, 540, Bairro Juventude da

3

Enologia, Bento Gonçalves-RS, foi realizada a Terceira Reunião Ordinária do Conselho

4

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

5

(IFRS). A sessão foi convocada pelo Pró-Reitor Substituto, professor Amilton de Moura

6

Figueiredo, e coordenada pela Presidente do Conselho Superior, professora Cláudia Schiedeck

7

Soares de Souza, com contribuições do Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional, professor

8

Osvaldo Casares Pinto; do Pró-Reitor de Ensino, Amilton de Moura Figueiredo; do Pró-Reitor de

9

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Júlio Xandro Heck; e secretariada pela Secretária-Executiva

10

Cíntia Tavares Pires da Silva. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Presidente: Cláudia

11

Schiedeck Soares de Souza. Membros Natos: Fábio Azambuja Marçal, Diretor do Câmpus

12

Alvorada; Luciano Manfroi, Diretor do Câmpus Bento Gonçalves; Mariano Nicolao, Diretor do

13

Câmpus Canoas; Tatiana Weber, Diretora do Câmpus Caxias do Sul; Eduardo Angonesi Predebon,

14

Diretor do Câmpus Erechim; Ivan Jorge Gabe, Diretor do Câmpus Farroupilha; Giovani Forgiarini

15

Aiub, Diretor do Câmpus Feliz; Migacir Trindade Duarte Flôres, Diretora do Câmpus Ibirubá;

16

Roberto Saouaya, Diretor do Câmpus Osório; Paulo Roberto Sangoi, Diretor do Câmpus Porto

17

Alegre; Gleison Samuel do Nascimento, Diretor do Câmpus Restinga; Luiz Angelo Sobreiro Bulla,

18

Diretor do Câmpus Rio Grande; Jesus Rosemar Borges, Diretor do Câmpus Rolante; Lenir Antônio

19

Hannecker, Diretor do Câmpus Sertão; Gilberto Luiz Putti, Diretor do Câmpus Vacaria; e

20

Alexandre Martins Vidor, Diretor do Câmpus Viamão. Representantes Docentes: Márcia

21

Fernanda de Mello Mendes, Câmpus Alvorada; Jorge Nunes Portela, Câmpus Bento Gonçalves;

22

Edison Silva Lima, Câmpus Canoas; Vitor Schlickmann, Câmpus Caxias do Sul; Júlio César dos

23

Santos, Câmpus Erechim; Caren Fulginiti da Silva, Câmpus Farroupilha; Marcos Paulo Ludwig,

24

Câmpus Ibirubá; Márcia Amaral Correa de Moraes, Câmpus Porto Alegre; Diana Veja Marona,
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25

Câmpus Restinga; Javier Garcia Lopez, Câmpus Rio Grande; Adriana Regina Corrent, Câmpus

26

Rolante; Lidiane Borges Dias de Moraes, Câmpus Vacaria; e Denírio Itamar Lopes Marques,

27

Câmpus Viamão. Representantes Técnicos Administrativos: Ademilde Irene Petzold Prado,

28

Câmpus Alvorada; David Matos Milhomens, Câmpus Caxias do Sul; Régis Nogara dos Reis,

29

Câmpus Erechim; Fernando da Silva dos Reis, Câmpus Farroupilha; Núbia Marta Laux, Câmpus

30

Feliz; Julia Caroline Goulart Blank, Câmpus Ibirubá; Ademilson Marcos Tonin, Câmpus Osório;

31

Douglas Neves Ricalde, Câmpus Porto Alegre; Adriano Barbosa Mendonça, Câmpus Rio Grande;

32

Marcelo Lauer Mota, Câmpus Rolante; Élvio Rossetto, Câmpus Vacaria; Elias José Camargo,

33

Câmpus Sertão; Carlos Robério Garay Corrêa, Câmpus Viamão. Representantes Discentes:

34

Rosângela Pavlack Cardoso, Câmpus Alvorada; Daniel José Cavalli Vieira, Câmpus Bento

35

Gonçalves; e Milena Schafer, Câmpus Caxias do Sul. Justificaram a ausência os seguintes

36

conselheiros: Carla Comerlato Jardim, Maurício Lopes Lima, Márcia Pedroso, Paulo Roberto

37

Garcia Dickel, e Sabrina Eufrásio. A sessão foi convocada com a seguinte pauta: 1. Aprovação

38

das seguintes Atas: 2ª Reunião Ordinária do Consup, realizada no Câmpus Bento Gonçalves, em 28

39

de abril de 2015; e 1ª e 2ª Reuniões Extraordinárias do Consup, ocorridas nos dias 28 e 29 de abril,

40

respectivamente. 2. Homologação das Resoluções Ad Referendum. 2a.Resolução nº 025, de 16 de

41

abril de 2015, referente aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciência da

42

Computação do IFRS – Câmpus Ibirubá (Processo n. 23366.000316.2014-61), após recomendações

43

da CDIIIS. Apreciação dos novos Pareceres Comissões CEPEPT e CDIIIS. 2b. Resolução nº 042,

44

de 30 de abril de 2015, aprova ad referendum o Projeto Sistema Integrado de Gestão Escolar,

45

convênio entre IFRS, Câmpus Porto Alegre e Prefeitura Municipal de Viamão. 2c. Resolução nº

46

048, de 18 de maio de 2015, aprova ad referendum alterações do Projeto Pedagógico do Curso

47

Superior de Licenciatura em Pedagogia, ofertado pelo Câmpus Bento Gonçalves - IFRS. (Processo

48

n. 23360.000342.2015-21). 2d. Resolução nº 049, de 19 de maio de 2015, aprova ad referendum a

49

retificação da Resolução n. 047, de 08/05/2015 referente constituição do Grupo de Trabalho (GT)

50

para elaboração de proposta referente aos direitos e deveres dos estudantes do IFRS. 2e. Resolução

51

nº 050, de 03 de junho de 2015, autoriza ad referendum a viagem internacional da Reitora do IFRS

52

para o País Basco-Espanha. 3. Aprovação do Regulamento das Eleições para Reitor e Diretores-

53

Gerais do IFRS. Apresentação da minuta elaborada pela Comissão de Elaboração do Regramento

54

do Processo Eleitoral do IFRS. (Memorando n. 002/2015 – CERPE-IFRS). 4.Apreciação dos

55

Pareceres da Comissão de Legislação, Normas, Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR): 4a.

56

Aprovação do Regimento da Comissão Própria de Avaliação Institucional - (Processo n.

57

23419.000336.2015-51); 4b.Apreciação do recurso de afastamento para doutorado do Prof. Tiago
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58

Borges Ribeiro Gandra, Câmpus Rio Grande – (Processo n. 23370.000135.2015-57); 4c.Aprovação

59

da solicitação de alteração de regime de trabalho do Prof. Alex Martins de Oliveira, Câmpus Porto

60

Alegre – (Processo n. 23368.000135.2015-04). 5.Apreciação dos Pareceres das Comissões de

61

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

62

Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS): 5a. Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de

63

Especialização em Ensino de Matemática para a Educação Básica – Câmpus Bento Gonçalves

64

(Processo n. 23360.000758.2014-68); 5b.Aprovação das alterações do Projeto Pedagógico do Curso

65

de Especialização em Saúde da Família e Comunidade – Câmpus Porto Alegre (Processo n.

66

23368.000133.2015-15). 6. Apreciação dos Pareceres das Comissões de Desenvolvimento

67

Institucional e Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS) e Orçamento Finanças e Gestão

68

Patrimonial (COFGP): 6 a.Prestação de Contas do PDTI 2014-2014 – Período de JAN-JUL. 7.

69

Apreciação da solicitação de prorrogação do prazo de elaboração das regulamentações previstas no

70

Programa de Capacitação dos Servidores do IFRS, aprovado conforme a Resolução Consup n.

71

114/2014. (Memorando n. 799/2015 – IFRS/DGP). A Presidente do Conselho leu o memorando da

72

Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP). 8. Recurso do Processo n. 23419.000006.2014-84. Parecer

73

da CNLRRR encaminhado a todos os Conselheiros, conforme deliberação na reunião ordinária do

74

dia 28 de abril de 2015. 9. Informes Gerais. Expediente: Inclusão de pauta em regime de

75

urgência. 1. Aprovação do valor mensal das Bolsas de Ensino do Programa Institucional de

76

Bolsas de Ensino (PIBEN) do IFRS. Requerimento do Pró-Reitor de Ensino Amilton de Moura

77

Figueiredo, assinado pelos seguintes conselheiros: Giovani Forgiarini Aiub, Márcia Amaral Corrêa

78

de Moraes, Migacir Trindade Duarte Flôres, Marcos Paulo Ludwig, e Julia Caroline Goulart Blank.

79

O professor Amilton justificou a urgência devido ajustes do SIGProj (Sistema de Informação e

80

Gestão de Projetos) que ficaram prontos na última semana, a capacitação dos coordenadores que

81

também foi concluída a pouco. Necessidade de aprovação dos valores mensais das bolsas para

82

colocar o programa em funcionamento. Aprovada por unanimidade a inclusão do item na pauta. 2.

83

Posse dos novos membros. Assinaram o termo de posse, e passaram a integrar a plenária:

84

a conselheira Julia Caroline Goulart Blank, membro suplente, representante dos técnicos

85

administrativos do Câmpus Ibirubá; e o conselheiro Marcelo Lauer Mota, membro

86

suplente, representante dos técnicos administrativos do Câmpus Rolante. Na sequencia, a

87

Presidente do Conselho propôs uma inversão nos temas em virtude das discussões dos

88

assuntos envolvidos. Sugeriu deixar por último os itens 03 (três) e 08 (oito) da pauta. Foi

89

aprovada por unanimidade a inversão dos itens sem objeções. A Presidente iniciou a

90

apreciação dos itens da pauta com as inversões aprovadas. Em regime de urgência. 1. Aprovação
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91

do valor mensal das Bolsas de Ensino do Programa Institucional de Bolsas de Ensino (PIBEN)

92

do IFRS. O Pró-Reitor de Ensino, professor Amilton de Moura Figueiredo, explicou que embora o

93

Programa Institucional de Bolsas de Ensino (PIBEN) do IFRS já tenha sido aprovado por este

94

Conselho, há também a necessidade de aprovação dos valores mensais das bolsas para colocar o

95

programa em funcionamento. Assim leu a proposição dos valores, a saber: a) 04 (quatro) horas

96

semanais, cem reais; b) 08 (oito) horas semanais, duzentos reais; c) 12 (doze) horas semanais,

97

trezentos reais; e d) 16 (dezesseis) horas semanais, quatrocentos reais. Aprovação da proposição de

98

valores, sem objeções. Ordem do Dia. 1. Aprovação das seguintes Atas: 2ª Reunião Ordinária

99

do Consup, realizada no Câmpus Bento Gonçalves, em 28 de abril de 2015; e 1ª e 2ª Reuniões

100

Extraordinárias do Consup, ocorridas nos dias 28 e 29 de abril, respectivamente. As Atas

101

foram aprovadas, com a abstenção do conselheiro Douglas Neves Ricalde em relação às Atas das

102

Reuniões Extraordinárias. 2. Homologação das Resoluções Ad Referendum. 2a. Resolução nº

103

025, de 16 de abril de 2015, referente aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de

104

Bacharelado em Ciência da Computação do IFRS – Câmpus Ibirubá (Processo n.

105

23366.000316.2014-61), após recomendações da CDIIIS. Apreciação dos novos Pareceres

106

Comissões CEPEPT e CDIIIS. A Resolução foi homologada sem objeções. 2b. Resolução nº 042,

107

de 30 de abril de 2015, aprova ad referendum o Projeto Sistema Integrado de Gestão Escolar,

108

convênio entre IFRS, Câmpus Porto Alegre e Prefeitura Municipal de Viamão. A Resolução

109

foi homologada sem objeções. 2c. Resolução nº 048, de 18 de maio de 2015, aprova ad

110

referendum alterações do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Licenciatura em

111

Pedagogia, ofertado pelo Câmpus Bento Gonçalves - IFRS. (Processo n. 23360.000342.2015-

112

21). A Resolução foi homologada sem objeções. 2d. Resolução nº 049, de 19 de maio de 2015,

113

aprova ad referendum a retificação da Resolução n. 047, de 08/05/2015 referente constituição

114

do Grupo de Trabalho (GT) para elaboração de proposta referente aos direitos e deveres dos

115

estudantes do IFRS. O conselheiro Luiz Angelo Sobreiro Bulla se manifestou informando que o

116

Conselho decidiu a paridade nesta Comissão, porém, na Resolução final constam três técnicos

117

administrativos, um discente, e dois representantes da Pró-Reitoria de Ensino. A Secretária do

118

Conselho esclareceu que na ocasião apenas um discente se manifestou e na formação final esta foi a

119

composição deliberada. O conselheiro Bulla questionou se não seria o caso de indicar um discente.

120

O professor Amilton de Moura Figueiredo, Pró-Reitor de Ensino, informou que essa foi a Comissão

121

que se conseguiu formar naquele momento, e quanto ao representante da Pró-Reitoria de Ensino

122

(PROEN), indicou-se duas pessoas com o intuito de haver um suplente, por questões de agenda da

123

sua Pró-Reitoria e pela importância das discussões. Concordou com o conselheiro Bulla quanto a
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124

correção da representação discente. A Presidente do Consup, professora Cláudia Schiedeck Soares

125

de Souza, observou que quanto a suplência é possível fazer uma correção na Resolução, mas quanto

126

ao aluno, explanou ser complicado uma indicação, pois requer uma participação efetiva. Para

127

esclarecer, a Presidente explanou que o Grupo de Trabalho (GT) foi uma proposta criada nas

128

discussões da Organização Didática do IFRS para prever os direitos e deveres dos estudantes do

129

IFRS. Assim, ressaltou a importância da observação do conselheiro Bulla, pois essa discussão

130

atinge diretamente os estudantes. Diante disso, a professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza

131

solicitou a discente Milena Schafer, representante titular dos discentes de Caxias do Sul, a

132

possibilidade de ela fazer parte das discussões juntamente com a discente Maria Eduarda Hojnacki

133

Costa, do Câmpus Canoas, já integrante do GT. A conselheira Milena Schafer concordou em fazer

134

parte do GT. A Presidente agradeceu a aluna e questionou ao plenário uma aprovação da Resolução

135

a partir dessas alterações. Aprovada a proposição de adequações da Resolução n. 049 (quarenta e

136

nove), com a inclusão da conselheira Milena Schafer e da suplência do membro da PROEN.

137

Aprovada, sem objeções. 4.Apreciação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Normas,

138

Regimento, Redação e Recursos (CLNRRR): 4a. Aprovação do Regimento da Comissão

139

Própria de Avaliação Institucional (CPA) - (Processo n. 23419.000336.2015-51). O conselheiro

140

Gleison Samuel do Nascimento leu o Parecer da CLNRRR, com recomendações. A Conselheira

141

Márcia Amaral Corrêa de Moraes, na qualidade de presidente da CPA agradeceu as sugestões da

142

CLNRRR, e evidenciou a recomendação de revogação da portaria que institui o mandato dos

143

membros por dois anos, e a adequação ao Regimento Interno em que as Comissões Central e dos

144

Câmpus teriam um mandato de três anos, renováveis por mais três. E solicitou ao Conselho que

145

levasse em consideração essa mudança de mandato, pois há uma dificuldade de ocupação das vagas

146

de participação das Comissões locais, pois realmente a disponibilidade para fazer parte desse grupo

147

é muito pequena, o que prejudica o trabalho. Evidenciou ser um trabalho sério e que a Instituição

148

precisa dessa avaliação. Assim, salientou ser uma Comissão com especificidades muito importantes,

149

portanto, um mandato de três anos, renováveis por mais três anos, seria um tempo bom para a

150

realização da atividade. O conselheiro Gleison questionou sobre a vigência da portaria. A

151

conselheira Márcia informou que os membros da Comissão estão com os mandatos estendidos, a

152

Reitora prorrogou os seus mandatos para que eles cumprissem as atividades de forma legal, e agora

153

estão em período de eleição. A Presidente do Conselho encaminhou a aprovação do Parecer da

154

CLNRRR, com a adequação dos mandatos dos membros da CPA por três anos, revogação da

155

portaria de dois anos, e processo eleitoral dos membros. Em regime de votação: aprovado o

156

Parecer por unanimidade, sem abstenções. 4 b.Apreciação do recurso de afastamento para
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157

doutorado do Prof. Tiago Borges Ribeiro Gandra, Câmpus Rio Grande – (Processo n.

158

23370.000135.2015-57). O conselheiro Gleison Samuel do Nascimento expôs o processo e o

159

Parecer da CLNRRR. Explicou que o professor solicitou afastamento no dia cinco de janeiro, na

160

Gestão de Pessoas, com base na sua classificação no Edital de afastamento de docentes de 2013

161

(dois mil e treze) que previa uma série de documentos para apresentar, incluindo o projeto de

162

pesquisa, e uma inscrição ou matrícula em pós-graduação para o ano de dois mil e quatorze. A

163

inscrição em Programa de pós-graduação em 2014 (dois mil e quatorze) não foi efetivada, e ele

164

obteve a aprovação em um outro Programa de pós-graduação para 2015 (dois mil e quinze). E com

165

base nesse novo Programa de 2015 que ele solicitou afastamento através do Edital de 2013. A

166

CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente) local emitiu um memorando (n. 19/2014)

167

esclarecendo que a troca do curso ou projeto de pesquisa iria ferir os critérios de seleção daquele

168

edital, pois eram previstas inscrições em Programas de Pós-Graduação de 2014. Com base nisso,

169

ocorreu o indeferimento do pedido de afastamento do professor Tiago Gandra. A partir disso, o

170

professor fez um recurso ao Conselho de Câmpus (CONCAMP) em que ele alega que não houve

171

troca de projeto de pesquisa, mas inscrição em um outro Programa, e que mesmo fazendo a

172

adequação da pontuação, ele ficaria em primeiro lugar. O professor Tiago Gandra também alegou

173

que não houve um novo edital em 2014 para que ele concorresse com um Programa de Pós-

174

Graduação 2015. Entretanto, o conselheiro Gleison, em nome da CLNRRR, esclareceu que se isso

175

fosse aceito, professores que não concorreram no Edital de 2013 poderiam também requerer

176

ingressar nessa classificação. Porque na época, não tiveram oportunidade de se inscrever porque

177

não estavam participando de um processo de seleção para a pós-graduação. Quanto a não haver um

178

novo edital em 2014, o professor alegou inviabilizar a sua inscrição e nesse aspecto o conselheiro

179

concordou, pois a Instrução Normativa (IN) 003/2014 (três de dois mil e quatorze) estabelece que

180

os Câmpus devem lançar um edital de afastamento ano a ano, o que não ocorreu. Assim, deveria ter

181

ocorrido um novo edital em 2014 para que ele pudesse concorrer ao afastamento para Programas de

182

2015. O conselheiro Gleison leu o Parecer da CLNRRR, e as recomendações. E apontou que o

183

professor poderia solicitar uma nova solicitação de afastamento, mas sem substituição, também

184

prevista na referida IN. Desse modo, a CLNRRR fez considerações e recomendou o indeferimento

185

do recurso do servidor Tiago Gandra, sugerindo o encaminhamento das seguintes ações: I -

186

Que o servidor inclua no Processo nº 23370.000002.2015-81 os documentos solicitados no

187

Artigo 22º, da IN nº 03/2014. Logo após, o setor de Gestão de Pessoas deve dar

188

prosseguimento ao fluxo de trabalho do Anexo IV, da IN nº 03/2014; II - Que o Câmpus

189

Rio Grande faça a publicação de um novo edital de afastamento para docentes, conforme a
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190

IN nº 03/2014, possibilitando que docentes que ingressaram em programas de pós-

191

graduação em 2015 sejam ranqueados para afastamento.O conselheiro Luiz Angelo Sobreiro

192

Bulla, Diretor do Câmpus Rio Grande, se manifestou informando que o professor quando se

193

inscreveu no primeiro edital, foi contemplado em primeiro lugar. Porém, não conseguiu a bolsa e

194

abriu mão do afastamento. Em seguida, ele passou em outro programa e não apresentou

195

documentos. Então a oportunidade foi passada a professora classificada em segundo lugar. Explicou

196

que há classificados ainda no último edital, por isso, o Câmpus não abriu um novo edital.

197

Entenderam que embora tenham candidatos classificados, não há vagas para saída dos professores.

198

A Presidente do Conselho, professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza, expôs que no nosso

199

primeiro edital de remoção ocorreu situação semelhante, muitas pessoas classificadas ficaram

200

aguardando abrirem vagas. Desse modo, se estabeleceu um prazo de validade para o edital a fim de

201

não acontecer mais isso. E recomendou que se finalizasse esse edital e que se reabra um novo para

202

contemplar os demais inscritos. O conselheiro Bulla esclareceu que pela IN n. 003 a classificação é

203

valida até junho/julho, e agora encerrando essa lista, irá se encaminhar a abertura de um novo edital.

204

O conselheiro Gleison ressaltou importante dizer que o edital era válido até julho de 2015, pela

205

instrução normativa, porém, informou que esse prazo não impede a abertura de um novo edital.

206

Quando surgir uma vaga, se seleciona o edital mais antigo, a classificação mais antiga, e não

207

havendo candidatos, se analisa o novo edital e a nova lista. Assim, os professores que ingressaram

208

em 2015, hoje, não têm um ranqueamento para afastamento. Após as discussões a Presidente do

209

Conselho encaminhou a votação. Em regime de votação: Aprovado o parecer pela maioria, com

210

quatro abstenções. 4c. Aprovação da solicitação de alteração de regime de trabalho do Prof.

211

Alex Martins de Oliveira, Câmpus Porto Alegre – (Processo n. 23368.000135.2015-04). O

212

conselheiro Douglas Neves Ricalde leu o parecer da CLNRRR que foi favorável a alteração ao

213

regime de trabalho do docente. Em regime de votação: Aprovado o parecer favorável da CLNRRR

214

por unanimidade. 5.Apreciação dos Pareceres das Comissões de Ensino, Pesquisa, Extensão,

215

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

216

Sociedade (CDIIIS): 5a.Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em

217

Ensino de Matemática para a Educação Básica – Câmpus Bento Gonçalves (Processo n.

218

23360.000758.2014-68). O conselheiro Eduardo Predebon leu o parecer da CEPEPT que foi

219

favorável a aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Ensino de Matemática

220

para a Educação Básica – Câmpus Bento Gonçalves. A CDIIIS não apresentou parecer. Em regime

221

de votação: Aprovado o parecer favorável da CEPEPT, sem objeções. 5b.Aprovação das

222

alterações do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Saúde da Família e
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223

Comunidade – Câmpus Porto Alegre (Processo n. 23368.000133.2015-15). O conselheiro

224

Eduardo Predebon leu o parecer da CEPEPT que foi favorável às alterações do Projeto Pedagógico

225

do Curso de Especialização em Saúde da Família e Comunidade – Câmpus Porto Alegre. A CDIIIS

226

também não apresentou parecer. Em regime de votação: Aprovado o parecer favorável da

227

CEPEPT, sem objeções. 6.Apreciação dos Pareceres das Comissões de Desenvolvimento

228

Institucional e Integração Instituição-Sociedade (CDIIIS) e Orçamento Finanças e Gestão

229

Patrimonial (COFGP): 6a.Prestação de Contas do PDTI 2014-2014 – Período de JAN-JUL. A

230

Presidente do Conselho Superior, professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza, leu o parecer da

231

conselheira Leila de Almeida Castillo Iabel que apontou alguns questionamentos. O conselheiro

232

Paulo Roberto Sangoi leu o parecer da COFGP que foi favorável a aprovação do processo referente

233

a Prestação de Contas do PDTI 2014-2014 – Período de JAN-JUL. Diante dos questionamentos

234

apontados, a Presidente fez o seguinte encaminhamento: enviar os questionamentos a DTI para

235

resposta por escrito a ser encaminhada aos conselheiros, e após aprovação da Prestação de Contas.

236

Em regime de votação: aprovado o encaminhamento sugerido peal Presidente, sem objeções.

237

7.Apreciação da solicitação de prorrogação do prazo de elaboração das regulamentações

238

previstas no Programa de Capacitação dos Servidores do IFRS, aprovado conforme a

239

Resolução Consup n. 114/2014. (Memorando n. 799/2015 – IFRS/DGP). A Presidente do

240

Conselho leu o memorando da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP). A conselheira Julia

241

Caroline Goulart Blank se manifestou questionando uma justificativa quanto a prorrogação do

242

prazo, pois considerou ser um prazo muito longo de cento e oitenta dias. A Presidente do Conselho

243

observou que infelizmente a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), requerente da proposta, não

244

estava presente para maiores esclarecimentos. O Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional,

245

professor Osvaldo Casares Pinto, explicou que devido o trabalho de elaboração dos regulamentos

246

depender de várias Comissões, algumas ainda em formação, outras ainda realizando o trabalho, a

247

DGP manifestou a necessidade dessa prorrogação. Assim, é um trabalho bastante árduo, mas que

248

realmente a DGP poderia expor melhor aos conselheiros essa necessidade de prorrogação do prazo.

249

O conselheiro Alexandre Vidor evidenciou possíveis consequências de uma não aprovação dessa

250

prorrogação de prazo. Encaminhamento: a Presidente do Conselho informou que irá questionar a

251

DGP, com esclarecimentos a ser enviados aos conselheiros. Contempladas as dúvidas, propôs a

252

possibilidade de aprovação ad referendum do pleito. Em regime de votação: Aprovado esse

253

encaminhamento, sem objeções. A Presidente do Conselho passou a discussão do ponto 03 (três) da

254

pauta que ficou para o final da Ordem do Dia. 3. Aprovação do Regulamento das Eleições para

255

Reitor e Diretores-Gerais do IFRS. Apresentação da minuta elaborada pela Comissão de

9

256

Elaboração do Regramento do Processo Eleitoral do IFRS. (Memorando n. 002/2015 –

257

CERPE-IFRS). O Conselheiro Alexandre Martins Vidor evidenciou a extrema importância do

258

Processo Eleitoral no IFRS. Assim, explanou que devido os documentos e pareceres elaborados

259

pela Comissão de Elaboração do Regramento Eleitoral terem sido encaminhados ao final da semana

260

passada, em um tempo muito exíguo para análise; considerando que esse processo irá pautar toda a

261

escolha dos novos dirigentes do IFRS, pediu vistas desse ponto da pauta. Diante do pedido de

262

vistas, e da ocorrência de uma reunião extraordinária, a conselheira Caren Fulginiti da Silva expôs

263

os vários eventos previstos para as próximas duas semanas. A Presidente do Conselho, então, fez

264

um indicativo de reunião extraordinária para as próximas duas semanas, e lembrou que a

265

Convocação ocorrerá, por uma questão regimental, nas próximas setenta e duas horas. 8. Recurso

266

do Processo n. 23419.000006.2014-84. Parecer da CNLRRR encaminhado a todos os

267

Conselheiros, conforme deliberação na reunião ordinária do dia 28 de abril de 2015. O

268

Conselheiro Paulo Roberto Sangoi pediu vistas do processo e fez um requerimento a Presidência

269

do Conselho para verificação se há algum procedimento federal tramitando em relação a esse

270

processo, para que os conselheiros possam ter maiores esclarecimentos para julgamento. Justificou

271

o pedido devido ocorrência de várias notificações do Ministério Público sobre esta demanda. A

272

Presidente do Conselho comunicou a presença do advogado do servidor envolvido no processo. O

273

advogado pediu uma parte, mas a Presidente do Conselho informou que o pedido de vistas impede o

274

avanço de toda e qualquer discussão. Desculpou-se, e informou não poder abrir mais a palavra e

275

nem o debate, pois esta é uma previsão Regimental. Assim, pediu ao advogado solicitações e

276

questionamentos por escrito para a Presidência do Conselho. A conselheira Caren Fulginiti da Silva

277

solicitou um esclarecimento e ao mesmo tempo falou ser uma troca de ideias sobre o parecer da

278

última reunião. A Presidente do Conselho informou que a deliberação da reunião passada foi o

279

encaminhamento do processo a todos os conselheiros, e os pareceres não foram votados naquela

280

ocasião. Também observou que a conselheira Maíra Baé Baladão Vieira, relatora do parecer, não

281

estava presente para uma nova apresentação. De qualquer forma, a discussão foi encaminhada para

282

esta reunião, porém, explanou que o pedido de vistas impede toda e qualquer discussão, conforme o

283

Regimento Interno do Conselho Superior do IFRS. 9. Informes Gerais. A Presidente do Conselho

284

Superior, professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza, informou ter um informe referente ao

285

Seminário Anual dos Servidores (SAS). Assim, avisou a situação de inviabilidade de realização

286

deste Seminário, devido não haver ainda orçamento definido. Informou que é preciso de tempo para

287

fazer o evento, pois envolve pregão, local, palestrantes, execução, mesas, etc. O Seminário (SAS)

288

seria realizado em outubro, mas já estamos em junho, e não temos uma definição. Desse modo,

10

289

lamentou e explicou que devido ao contingenciamento, e por ser este um ano atípico, o Seminário

290

não poderá ser realizado. Nesse cenário, para manter o Seminário algumas ações de capacitação

291

teriam que ser cortadas, porém, ressaltou que a gestão prefere manter algumas ações de capacitação,

292

a realizar o Seminário. Diante disso, a Presidente do Conselho solicitou a colaboração de todos, e a

293

readequação dos calendários letivos nos Câmpus. Assim, a gestão irá solicitar aos Câmpus que

294

façam as adequações em seus Calendários Acadêmicos de 2015. Na sequencia, o conselheiro

295

Alexandre Martins Vidor pediu a palavra para parabenizar o trabalho da Comissão de Regramento

296

do Processo Eleitoral que subou a Serra especialmente para fazer essa atividade. Embora, ele tenha

297

feito um pedido de vistas, não poderia deixar de ressaltar esse magnífico trabalho. O Pró-Reitor de

298

Desenvolvimento Institucional, professor Osvaldo Casares Pinto fez um informe sobre o Cadastro

299

Permanente de Remoção. Informou que a Instrução Normativa n. 17 (dezessete) que instituiu o

300

cadastro foi publicada na semana passada, e as inscrições estão abertas e se encerram no dia

301

dezessete. Explicou que a IN institui um cadastro permanente de remoção, e a partir de agora os

302

servidores se inscreve para o Câmpus que pretende ser removido, e no momento que houver uma

303

vaga para esse Câmpus, o primeiro da lista terá o direito de ocupar a vaga. Isso vale para servidores

304

técnicos administrativos e docentes. Explicou que as inscrições são realizadas até o dia 15 (quinze)

305

de cada mês e o cadastro é atualizado mensalmente, até o quinto dia útil do mês seguinte. Essa foi a

306

primeira edição de abertura de inscrição no cadastro, e o prazo foi um pouco maior. Essa IN foi

307

construída por um GT realizado com a participação da CIS (Comissão Interna de Supervisão),

308

CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente) e PRODI (Pró-Reitoria de Desenvolvimento

309

Institucional), e contemplou a expectativa dos servidores. A Presidente do Conselho Superior,

310

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza, fez um agradecimento a todos os conselheiros que

311

se mobilizaram no processo de Recredenciamento do IFRS. Agradeceu imensamente a todos pelo

312

sucesso do processo que culminou em uma Nota 4 (quatro) para o nosso Instituto. Além disso,

313

dividiu com o plenário a observação dos avaliadores, que falaram se impressionar com o senso de

314

pertencimento da comunidade do IFRS. Agradecendo a presença de todos os conselheiros, às

315

quinze horas e dezenove minutos a Presidente do Conselho Superior, professora Cláudia

316

Schiedeck Soares de Souza, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Cíntia Tavares Pires

317

da Silva, Secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim

318

datada e pelos presentes assinada.

319

Bento Gonçalves (RS), 16 de junho de 2015.
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