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Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dez, às catorze horas, na 
Reitoria do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – 
IFRS, na Travessa Santo Antônio, nº 179, Bairro Cidade Alta, na cidade de Bento 
Gonçalves/RS foi realizada a primeira reunião do Conselho Superior, sob a coordenação 
da presidente, a Magnífica Reitora Profª. Cláudia Schiedeck Soares de Souza. Após a 
abertura dos trabalhos foi dada posse aos conselheiros titulares presentes: Paulo Cesar 
Massiero, representante de entidade patronal, CDL Erechim; Luiz Henrique Zanini, 
representante dos alunos egressos; Adrovane Kade, representante dos servidores 
docentes do Campus Bento Gonçalves; Marcelo Augusto Rauh Schmitt, representante 
dos servidores docentes do Campus Porto Alegre; Heitor José Cervo, representante dos 
servidores docentes do Campus Sertão; José Francisco Silveira, representante dos 
servidores docentes do Campus Rio Grande; Remí Maria Possamai, representante dos 
servidores técnico-administrativos do Campus Bento Gonçalves; Daniela Volz Lopes, 
representante dos servidores técnico-administrativos do Campus Rio Grande; Gainete 
Santos Marques, representante dos servidores técnico-administrativos do Campus 
Sertão; Amanda Garcia, representante dos discentes  do Campus Rio Grande; Augusto 
Cesar Mesavilla, representante dos discentes do Campus Sertão; Felipe Andreazza, 
representante dos discentes do Campus Bento Gonçalves; Eduardo Giovannini, diretor 
geral do campus Bento Gonçalves; Janete Comarú Jachetti, diretora geral di Campus 
Canoas; Giselle Ribeiro de Souza, diretora geral do Campus Caxias do Sul; Sergio 
Wesner Viana, diretor geral do Campus Erechim; Roberto Saouaya, diretor geral do 
Campus Osório; Paulo Roberto Sangoi, diretor geral do Campus Porto Alegre; Amilton 
de Moura Figueiredo, diretor geral do Campus Restinga; Osvaldo Casares Pinto, diretor 
geral do Campus Rio Grande e Viviane Silva Ramos, diretora geral do Campus Sertão. 
Também participaram da reunião: Augusto Massashi Horiguti, diretor geral do Núcleo 
Avançado de Farroupilha; Luiz Carlos Cavalheiro da Silva, diretor geral do Núcleo 
Avançado de Feliz e Heron Lisboa de Oliveira, diretor do Núcleo Avançado de Ibirubá  
e Alexandre Martins Vidor, representante do Ministério da Educação, suplente de 
Consuelo Aparecida Sielski Santos, titular impossibilitada de estar presente. A seguir 
foi feita a apresentação do Pro-reitores presentes: Alan Carlos Bueno da  Rocha, Pro-
reitor de Pesquisa e Inovação; Lenir Hannecker, Pro-reitor de Extensão; Giovani 
Silveira Petiz, Pro-reitor de Administração; Jesus Rosemar Borges, Pro-reitor de 
Desenvolvimento Institucional. Também foi apresentado o Diretor de Gestão de 
Pessoas, Luiz Vicente Koche Vieira. A seguir fez uso da palavra Alexandre Martins 
Vidor, Coordenador geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica do MEC que manifestou da sua honra em participar do 
Conselho Superior do IFRS pois este é um momento histórico. É a primeira reunião. É 
um momento especial em se tratando de educação, de expansão. A criação dos IFs 
ratifica o compromisso do MEC com  o Ensino Médio, com a difusão de conhecimentos 
científicos e com a formação profissional, suporte aos arranjos produtivos locais. Falou 
da importância da criação dos conselhos superiores e do grande trabalho que ainda 
precisa ser feito pois até agora só existe a lei e vai depender de todos para aplicá-la. 
Como segundo item de pauta, a Magnífica Reitora fez a apresentação do IFRS. 
Inicialmente esclareceu sobre a escolha dos conselheiros: representantes dos docentes, 
dos técnico-administrativos e dos discentes, a escolha foi por eleição. Para os 



representantes da comunidade externa, foi lançado edital de chamada pública e após foi 
realizado sorteio pelo Colégio dos Dirigentes. Para a representação do MEC, a 
indicação foi da Setec. Na sequência, deu destaque às atribuições e responsabilidades do 
Conselho Superior, as quais constam no Estatuto do IFRS e à importância da presença 
nas reuniões. Ao falar sobre a criação do IFRS, agradeceu às Instituições que já 
existiam, pela colaboração e participação na criação dos novos campi. Salientou que o 
IFRS é referência no Brasil pelo trabalho executado em unidade. Tendo sido criado pela 
Lei 11.892 de 29/12/2008, possui atualmente 5.500 alunos  e  500 servidores. No ano 
passado foi dado início aos trabalhos de estruturação com a extinção dos órgãos 
vinculados às autarquias, a criação da Estatuinte,  a elaboração do Estatuto e  do Plano 
de Desenvolvimento Institucional e a implantação do Colégio dos Dirigentes. No ano 
passado também foi discutido o Termo de Metas para ser trabalhado no decorrer deste 
ano, pois além da questão da expansão é preciso melhorar a eficiência, a qualidade da 
educação profissional, a permanência dos alunos na rede e os índices relativos a 
educação em geral. A projeção de expansão é que, até 2013, tenhamos 14.000 alunos. 
Também se trabalhará iniciativas de pesquisa e extensão. Quanto ao ingresso de alunos 
nos cursos superiores foi adotado o Enem como forma de seleção para 100% das vagas. 
Há projeção de adoção de Enem para 100% das vagas também para os cursos 
subseqüentes. Quanto aos cursos superiores, os resultados foram surpreendentes, pois 
houve a inscrição de 3.227 candidatos para 345 vagas do IFRS. Importante salientar a 
visibilidade nacional que foi dada aos Institutos Federais. No ano passado, também 
houve a criação dos Núcleos Avançados, antigos PROEPs, federalizações e 
funcionamento através do IFRS: Farroupilha e Feliz ligados ao Campus Bento 
Gonçalves e o de Ibirubá, ligado ao Campus Sertão. Quanto aos Concursos: está sendo 
lançado novo Edital com 203 vagas para docentes, 79 para técnicos administrativos 
Nível Superior e 76 para técnicos administrativos Nível Intermediário. Estas vagas 
serão aproveitadas, concursadas e homologadas até final de junho, por causa do ano 
eleitoral. Estes números são para recomposição da defasagem do número de professores 
e técnicos criada entre 1997 e 2003. Uma nova portaria deve sair em junho para 
provimento em 2011. Construção dos Regimentos Internos, PPI e readequação do Plano 
de Desenvolvimento Institucional. Criação da Diretoria de Tecnologia da Informação 
cujo diretor é o Prof. Alexandre Leite. Adoção de Sistemas de Informação cedido pela 
FURG. A implantação do Sistema Acadêmico ocorrerá inicialmente nas unidades que 
ainda não estão informatizadas facilitando mecanismos de controle e informação rápida. 
Também haverá capacitação dos gestores – diretores e reitores pela Escola Nacional de 
administração Pública – ENAP –  dentro do período de 2008 a 2010. O IFRS participou 
de reunião na Controladoria Geral da União onde foi acordado sobre a prestação de 
contas de cada instituição: cada campus fará o seu relatório de gestão para posterior 
unificação  e aprovação pelo Conselho Superior. Até julho/2010 deverá estar pronto o  
Plano de Ação 2011 e Orçamento 2011 que deverá ser  apreciado pelo Conselho 
Superior. A Sra. Reitora também colocou que o IFRS sediou a realização do XXXIIIº 
Reditec do qual participaram 300 gestores do Brasil, evento cujos resultados foram 
muito satisfatórios. Além dos gestores da rede tecnológica trouxe a presença de diversas 
autoridades e destaques na área da educação: Fátima Bezerra, deputada federal, Prof. 
Eliezer Pacheco, Secretário da Educação Profissional e Tecnológica, o Prof. Getúlio 
Marques de Souza da Setec do MEC, Profª. Consuelo Aparecida Sielski Santos, 
Magnífica Reitora do Instituto Federal Santa Catarina, atual presidente do Conselho 
Nacional de Reitores, Profª. Marisa Formolo, deputada estadual do RS entre outros. O  
IFRS também participou em Brasília do Fórum Mundial da Educação Tecnológica. 
Uma representação numerosa composta de diretores dos campi, professores, técnicos-



administrativos e alunos se fez presente, num grande investimento do MEC. O próximo 
tema tratado foi a matriz orçamentária: foi apresentado o orçamento 2010 cujo valor é 
resultado do número de alunos matriculados e de fatores de correção de custo pois há 
cursos mais caros ou menos caros. O aluno do curso de Agropecuária,  por exemplo, 
custa 50% a mais de um aluno de outro curso. O bolo orçamentário de hum bilhão de 
reais foi dividido entre todos os IFs do Brasil. Para o IFRS coube aproximadamente 
trinta e nove milhões. O controle do nº de alunos é feito pelo CPF que é o documento 
oficial de cadastro. Através dos sistemas informatizados do MEC é possível obter os 
dados reais de cada Instituição. A Controladoria Geral da União e o tribunal de Contas 
da União possuem controle direto através do  mesmo sistema.  Prof. Marcelo Raush 
Schmitt perguntou se haverá Conselho de Curadores. Prof. Amilton perguntou como 
ficam os orçamentos com a antecipação de funcionamento dos campi que ainda não 
estão prontos. A resposta para a primeira pergunta esclareceu que é no Regimento 
Interno do Conselho Superior que será definida a criação de conselhos ou comissões  de 
apoio às decisões que os conselheiros deverão tomar. Sobre a questão do orçamento o 
conselheiro representante do MEC esclareceu: O plano do governo em relação à 
educação é um plano de expansão. É um pacto federativo que alavancará o 
desenvolvimento do país. Uma das medidas tomadas para a divisão do bolo  
orçamentário foi buscar critérios objetivos e com isso afastar os ranços de distribuição 
de orçamento por política ou por amizades. A informação principal é o número real de 
alunos. Portanto a matrícula é o dado fundamental. A confiabilidade dos números hoje é 
dada através do CPF da receita federal que é o principal documento para o cadastro dos 
alunos nos sistemas informatizados do governo – SISTEC e SIMEC. A distorção que 
ocorria anteriormente no lançamento do número de alunos matriculados não tem mais 
como acontecer. Até tempos atrás, o orçamento das instituições de ensino era definido 
na SETEC. Hoje deve ser definido pelas Unidades. À Setec incumbe cuidar das 
políticas da educação. Com a migração do orçamento para as unidades cabe, mediante 
apresentação de projetos, gastar o recurso destinado. Se faltar, cabe à Reitoria solicitar a 
suplementação. Neste governo, educação é prioridade absoluta. “Para poder buscar mais 
dinheiro na Setec, primeiro, gastem, gastem” – palavras textuais do representante do 
MEC. Quanto aos conselhos, deverão ser ágeis, com critérios e mecanismos de controle 
de execução porque o que o Conselho não poderá fazer é travar a ação das Unidades. 
Para as unidades cuja previsão de funcionamento seria o 2º semestre e que vão antecipar 
o funcionamento em instalações provisórias, como não há matrículas e há distribuição 
de professores e técnicos, tudo será realizado com o orçamento atual do IFRS e o que 
faltar será suplementado. Da mesma forma será o procedimento quanto ao custo de 
equipamentos e atividades de infra-estrutura. Estas colocações responderam as questões 
do Prof. Roberto Saouaya e do Prof. Luiz Carlos Cavalheiro da Silva. Sendo repetido 
novamente que a determinação é para gastar o dinheiro previsto no orçamento. O 
conselheiro Gainete Santos Marques questionou sobre a justificativa  para aprovar agora 
o orçamento 2010 tendo em vista que por ocasião da elaboração do referido orçamento 
o ConSup ainda não estava criado,  a execução está acontecendo e nem todos tem 
conhecimentos específicos sobre orçamento para poder aprová-lo. Foi esclarecido que o 
ConSup, neste momento apenas referenda o que foi decidido ad referendum pela 
Reitoria em consonância com o Colégio dos Dirigentes. Após os esclarecimentos, foi 
colocado em votação e por unanimidade foi referendado o orçamento de 2010 
destacando-se que, para o funcionamento antecipado do segundo semestre para o 
primeiro semestre  de alguns campi e núcleos avançados, o orçamento utilizado é o do 
Instituto e dos campi a que estejam ligados. Próximo assunto da pauta: os conselheiros 
aprovaram o calendário de reuniões para o ano de 2010. As reuniões ordinárias 



acontecerão nos dias: 20 de abril, 15 de junho, 24 de agosto, 19 de outubro e 21 de 
dezembro, sempre às terças-feiras. Está prevista uma reunião extraordinária para o dia 
23 de julho, sexta-feira para apreciação específica do Orçamento de 2011. A seguir foi 
tratado sobre a elaboração do regimento próprio do Consup: foi constituída a comissão 
que redigirá uma minuta de regimento a ser apresentada na próxima reunião. Os 
conselheiros que farão parte desta comissão são os seguintes: Adrovane Kade, Augusto 
Massashi Horiguti, Cláudio Sérgio da Silveira Silva, Felipe Andreazza, Paulo Cesar  
Massiero e Paulo Roberto Sangoi. Processo eleitoral Campus Bento Gonçalves – A Sra. 
Reitora explanou sobre Decreto 6986/2009 que regulamenta o processo eleitoral nos 
campi e na reitoria e as portarias que instituem o cronograma eleitoral. Há apenas uma 
portaria publicada sobre o assunto. Nos próximos dias deverá ser publicada nova 
portaria. Com a realização da eleição dos Diretores gerais e da reitoria em 2011, o 
Campus Bento Gonçalves, terá  duas eleições – uma agora e outra em 2011. Como é da 
responsabilidade do ConSup deflagrar, aprovar as normas e coordenar o processo de 
consulta à comunidade escolar para escolha do Reitor do Instituto Federal e dos 
Diretores-Gerais dos Campi, em consonância com o estabelecido nos arts. 12 e 13 da 
Lei Nº 11.892/2008, será expedida resolução para dar início ao Processo Eleitoral da 
Direção geral do Campus Bento Gonçalves. Aprovação das resoluções ad referendum: 
foi questionado o por quê da necessidade de aprovação do estatuto do IFRS pelo 
ConSup pelo fato dele ter sido redigido e aprovado na  Estatuinte. Foi esclarecido que a 
forma para redação do estatuto, ou seja, a estatuinte foi uma escolha do IFRS para dar 
oportunidade a todos darem sugestões e de participação através dos representantes de 
cada segmento. Não foi uma obrigatoriedade oficial. Foram aprovadas todas as 
resoluções tomadas ad referendum pela Reitoria: Resolução 001/2009 – Regimento 
Geral do Colégio de Dirigentes do IFRS; Resolução 002/2009 – Regulamento de 
Concessão de Bolsas de Estudo – Campus Sertão; Resolução 003/2009 – Projeto Curso 
Agropecuária – Integrado – Campus Sertão; Resolução 004/2009 – Seleção nível médio 
e superior – ENEM – fase única; Resolução 005/2009 – Definição data para processo 
seletivo único – 13/12/2009; Resolução 006/2009 – Aprovação do Plano de 
Desenvolvimento Institucional; Resolução 007/2009 – Aprovação do Estatuto do IFRS; 
Resolução 008/2009 – Deflagrar a escolha dos membros do Conselho Superior; 
Resolução 009/2009 – Plano do Curso Técnico em Vestuário – número de vagas – 
Campus Erechim; Resolução 010/2009 – Plano do Curso Técnico em Produção 
Mecânica – Campus Erechim – número de vagas; Resolução 011/2009 – Plano do 
Curso Técnico em Agroindústria – Campus Erechim – número de vagas; Resolução 
012/2009 – Projeto Pedagógico Licenciatura em Ciências Agrícolas – Campus Sertão – 
número de vagas; Resolução 013/2009 – Projeto Pedagógico Engenharia Agronômica – 
Campus Sertão – número de vagas; Resolução 014/2009 – Projeto Pedagógico 
Tecnologia em Gestão Ambiental – Campus Sertão – número de vagas; Resolução 
015/2009 – Texto que norteia a confecção dos diplomas dos cursos superiores e técnicos 
do IFRS; Resolução 016/2009 – Procedimentos para encaminhamento dos diplomas dos 
cursos superiores do IFRS; Resolução 017/2009 – Projeto Pedagógico Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Campus Bento Gonçalves – número de 
vagas; Resolução 001/2010 – Projeto Pedagógico do Curso de Formação Pedagógica de 
Docentes para as Disciplinas do Currículo do Ensino Fundamental, Médio e da 
Educação Profissional em Nível Médio – Campus Sertão; Resolução 002/2010 – Plano 
do Curso Técnico Subseqüente em Agropecuária – Polo Vacaria – Campus Bento 
Gonçalves; Resolução 003/2010 – alteração do Projeto Pedagógico do Curso 
Licenciatura em Física – Campus Bento Gonçalves; Resolução 004/2010 – Plano do 
Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio – Campus Bento 



Gonçalves; Resolução 005/2010 – Projeto Pedagógico do Curso Técnico em 
Contabilidade Integrado ao Ensino Médio – PROEJA – Campus Bento; Resolução 
006/2010 – Projeto Pedagógico Licenciatura em Matemática – Campus Bento 
Gonçalves; Resolução 007/2010 – Projeto Pedagógico do Curso Licenciatura em 
Pedagogia – Campus Bento Gonçalves; Resolução 008/2010 – Projeto do Curso 
Técnico em Eletromecânica – Núcleo Avançado Ibirubá; Resolução 009/2010 – Projeto 
do Curso Técnico em Informática – Núcleo Avançado de Ibirubá; Resolução 010/2010 
– Alteração da matriz curricular do Curso Técnico em Agropecuária – Campus Sertão. 
O Conselho Superior aprovou o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – 
PAINT – ANO 2010. Também foi aprovado o Projeto Pedagógico do Curso de Nível 
Médio Subseqüente ao Ensino Médio – Técnico em Vendas – para funcionamento no 
Campus  Erechim. O conselheiro Amilton de Moura Figueiredo sugeriu que se seja 
criado um colegiado para análise dos projetos e emissão de parecer antes de serem 
encaminhados para aprovação, subsidiando informações e detalhes importantes para a 
decisão do voto de cada conselheiro.  Um dos assuntos gerais tratados foi a outorga da 
Medalha Nilo Peçanha. Serão premiadas duas pessoas do RS. Uma a ser indicada pelo 
IFRS e outra pelo IFSul-riograndense, cujos nomes deverão ser encaminhados ao MEC 
até dia 15 de março do corrente ano. Poderão ser indicados servidores da rede federal, 
ex-servidores, gestores, ex-gestores, prestadores de serviços e representantes da 
comunidade com relevantes serviços prestados à Educação Profissional e Tecnológica 
em cada Unidade da Federação.Também poderão ter seu nome indicado pessoas já 
falecidas. Dentre os indicados deverá ser observada a participação de personalidades de 
todos os gêneros. Poderá ser agraciada personalidade que já tenha recebido o mérito em 
anos anteriores. Foram sugeridos alguns nomes: Prof. Rosito, Prof. Idalêncio Angheben, 
Prof. Firmino Splendor e Prof. Paulo Fenocchio. Quem tiver indicações, encaminhar por 
e-mail à reitoria, até dia 22. Também foi comunicado sobre a possibilidade de 
encaminhar dois docentes para freqüentar o Curso teórico/prático na área de soldagem 
em Pelotas. O curso acontecerá de 15 a 19 de março. A indicação dos nomes deverá 
ocorrer até dia 26 de fevereiro. O Conselheiro Marcelo Raush Schmitt levantou a 
questão da importância do Conselho de cada campus. Foi criada a comissão formada 
pelos conselheiros: Osvaldo Casares Pinto, Amilton de Moura Figueiredo e Marcelo 
Raush Schmitt, que, para a próxima reunião do ConSup deverão apresentar uma 
proposta de regulamentação para o citado Conselho. A seguir  Augusto Massashi 
Horiguti perguntou se os diretores do Núcleos Avançados  fazem parte do Conselho 
Superior como membros natos como é o caso dos diretores de campus. O representante 
do MEC respondeu a questão da seguinte forma: os núcleos avançados foram agregados 
a uma estrutura existente e que agora precisa ser redesenhada pois eles serão campi 
também. Deverá ser emitida uma portaria para dar sustentabilidade a esta nova estrutura 
pois há inclusive previsão de ampliação. Se os diretores serão ou não membros natos, a 
Instituição vai definir. A Magnífica Reitora encaminhou para que seja analisado e 
definido  nos trabalhos da Comissão que fará a minuta de regulamentação do ConSup. 
A seguir o conselheiro Alexandre Martins Vidor fez esclarecimentos sobre plano de 
carreira dos docentes. Estão sendo feitos estudos no grupo de trabalho formado por 
representantes do governo e de sindicatos. É interesse do governo fomentar a pós-
graduação. Estabeleceu-se teto de vencimentos e não foram corrigidos os pisos. O 
período de interstício para  progressão é de 18 meses e não 24 meses. Os critérios são da 
lei antiga. O período é da nova lei. A progressão será regulamentada por decreto. No 
primeiro semestre poderá ser realizado novo concurso. Para concluir o representante  
disse que as portas do MEC estão abertas para um convívio cada vez maior com o IFRS, 
enalteceu o trabalho da Profª. Cláudia e o empenho das pessoas que fazem parte deste 



Instituto. Parabenizou pela realização da primeira reunião do ConSup. Ao encerrar a 
reunião, a Magnífica Reitora  agradeceu a presença de todos, falou do grande e árduo 
trabalho de todos que estão fazendo parte do IFRS e dando sua contribuição para a 
execução das atividades que estão dando corpo e nos transformando numa das maiores 
instituições educacionais do Brasil, juntamente com o apoio fundamental do 
MEC/Setec. Nada mais havendo a constar, lavrei a presente ata que vai assinada por 
mim,  Remí Maria Possamai, conselheira convidada para  secretariar esta primeira  
reunião e demais presentes. Bento Gonçalves, 18 de fevereiro de 2010. 
 
 
  
 
 
  


