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CONSELHO SUPERIOR 
ATA Nº 02/2010 – Reunião Extraordinária

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dez, às quinze horas e trinta 1 
minutos, na Reitoria do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio 2 
Grande do Sul – IFRS, situada na Travessa Santo Antônio, nº 179, Bairro Cidade Alta, 3 
na cidade de Bento Gonçalves/RS, aconteceu a segunda reunião extraordinária do 4 
Conselho Superior do IFRS. A reunião foi coordenada pela Presidente do Conselho 5 
Superior, a Magnífica Reitora Profª. Cláudia Schiedeck Soares de Souza e secretariada 6 
pela pedagoga Margarete de Quevedo. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: 7 
Anacleto Zanella, representante do Setor Público e/ou Empresa Estatatal: Município de 8 
Erechim; Adrovane Kade, representante dos servidores docentes Campus Bento 9 
Gonçalves; Paulo Artur Konzen Xavier de Mello Silva, representante dos servidores 10 
docentes Campus Porto Alegre, titular impossibilitado de estar presente; Flávio Galdino 11 
Xavier, representante dos servidores docentes do Campus Rio Grande; Heitor José 12 
Cervo, representante dos servidores docentes Campus Sertão; Remi Maria Possamai, 13 
representante dos servidores técnico-administrativos Campus Bento Gonçalves; Cláudio 14 
Sergio da Silveira Silva, representante dos servidores técnico-administrativos Campus 15 
Porto Alegre; Caroline da Silva Anca, representante dos servidores técnico-16 
administrativos Campus Rio Grande, titular impossibilitado de estar presente; Gainete 17 
Santos Marques, representante dos servidores técnico-administrativos Campus Sertão; 18 
Junior Ferro, representante dos discentes Campus Sertão, titular impossibilitado de estar 19 
presente; Professor Luís Henrique Ramos Camfield, diretor geral do Campus Bento 20 
Gonçalves; Claudio Vinícius Silva Farias, diretor de desenvolvimento institucional do 21 
Campus Porto Alegre e na oportunidade substituindo, o diretor-geral do Campus Porto 22 
Alegre, em virtude de férias do substituto legal, Professor Júlio Xandro Heck; 23 
Professora Janete Comaru Jachetti, diretora geral do Campus Canoas; Sandro Itamar 24 
Bueno dos Santos, Diretor de Administração e Planejamento do Campus Osório, na 25 
qualidade de ouvinte, Professor Amilton de Moura Figueiredo, diretor geral do Campus 26 
Restinga; Professora Maria Teresinha Kaefer e Silva, diretora-geral substituta do 27 
Campus Caxias do Sul; Professor Sérgio Wesner Viana, diretor-geral do Campus 28 
Erechim; Professora Viviane Silva Ramos, diretora-geral do Campus Sertão; Professor 29 
Osvaldo Casares Pinto, diretor- geral do Campus Rio Grande; Professor Fabrício 30 
Sobrosa Affeldt, diretor-geral substituto do Núcleo Avançado de Feliz; Professor 31 
Augusto Massashi Horiguti, diretor- geral do Núcleo Avançado de Farroupilha e 32 
Professor Heron Lisboa de Oliveira, diretor geral do Núcleo Avançado de Ibirubá. A 33 
reunião foi convocada com a seguinte pauta: Aprovação da Ata da reunião do 34 
Conselho Superior de vinte e dois de junho de dois mil e dez. O conselheiro Cláudio 35 
Sergio da Silveira Silva encaminhou por escrito uma solicitação de retificação da Ata de 36 
número três a respeito de sua contribuição na referida reunião em relação à participação 37 
paritária. O professor Osvaldo Casares Pinto reforçou a importância da alteração e então 38 



foi incluída na ata a devida retificação e a mesma foi aprovada e assinada. Professora 39 
Maria Terezinha Kaefer e Silva solicitou uma inclusão de pauta em regime de urgência, 40 
o que passou a ser discutido logo em seguida, a saber, Aprovação do edital número 41 
03, de agosto de 2010 sobre a Inscrição para o processo de reconhecimento de saberes 42 
para fins de certificação profissional e ingresso em cursos de formação inicial e 43 
continuada de trabalhadores no programa interinstitucional da rede CERTIFIC, o que 44 
demanda uma Resolução por parte do Conselho Superior regulamentando o processo de 45 
execução, através de edital do programa CERTIFIC do Instituto Federal de Educação, 46 
Ciência e Tecnologia do RS. Para evitar que cada Campus que deseje integrar a rede 47 
seja necessário uma nova resolução, a proposta da Reitora, é que a Resolução seja 48 
aprovada para todo o Instituto, proposta que foi aprovada por unanimidade pelos 49 
conselheiros. Retomando a pauta da reunião, professora Claudia, em função da ausência 50 
significativa de membros do Conselho bem como  do recesso escolar, solicitou uma 51 
exclusão de item de pauta que constava da Definição das Comissões/Consup, 52 
transferindo o item para a pauta da reunião do Conselho Superior do mês de agosto. 53 
Passou-se então a discutir a Progressão Docente – Classe DI para DIII, 54 
regulamentada pela Lei 11784/2008. Em função de Ação Judicial movida por um 55 
docente do Campus BG, a qual está transitado em julgado pela segunda instância e uma 56 
vez que o juiz determinou que se executasse a sentença, a Reitora trouxe o assunto para 57 
discussão do Conselho Superior.  É necessário ainda considerar que o benefício deverá 58 
ser estendido a todos os servidores docentes que se encontram na mesma situação, 59 
evitando constrangimentos e novas ações judiciais. O professor Cláudio V. S. Farias 60 
lembrou que sendo uma decisão judicial, não há o que ser questionado. O conselheiro 61 
Anacleto Zanella indagou sobre o impacto dessa decisão nos recursos financeiros, o que 62 
foi esclarecido pela Reitora afirmando que para o impacto financeiro se dá para a união 63 
e não há repercussões sobre o orçamento de custeio da instituição. O diretor Sérgio 64 
Vesner Viana reforçou a importância da resolução para evitar outros processos e 65 
possíveis despesas com os trâmites judiciais na defesa do Instituto. A servidora Remi 66 
Maria Possamai, em torno da questão da progressão indagou sobre a procedência de um 67 
parecer sobre a progressão do quadro técnico-administrativo. É necessário aguardar os 68 
dezoito meses de interstício para solicitar a progressão? O servidor Claudio Sergio da 69 
Silveira Silva reforçou o mesmo questionamento. A professora Claudia, Reitora, 70 
esclareceu que estão circulando pareceres neste sentido, mas que não garantem 71 
legalidade. No entanto, solicitou que lhe seja repassado o que é do conhecimento dos 72 
diretores de campi e que ela mesma compromete-se em buscar maiores esclarecimentos 73 
sobre o assunto junto aos órgãos competentes. Colocado em discussão o item de pauta 74 
“Progressão Docente – Classe DI para DIII, Lei 11784/2008” foi aprovada e será 75 
emitida uma resolução aprovando a concessão de progressão aos docentes na situação já 76 
referida, precedida de análise da Diretoria de Gestão de Pessoas. O item seguinte foi a 77 
Apreciação de proposta de formação de Grupo de Trabalho para elaboração do 78 
Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFRS. A Pró-reitoria de ensino 79 
encaminhou ao Consup uma proposta formal sobre o tema. O professor Adrovane Kade 80 
indagou sobre o trabalho da equipe que foi constituída. A Reitora passou a palavra a 81 
Ângela Flach, ouvinte, que teve espaço para esclarecer o processo que veio acontecendo 82 
e foi interrompido por uma dúvida sobre a responsabilidade de elaboração do PPI. A 83 
quem cabe tal tarefa? É necessário o parecer do CONSUP sobre a responsabilidade de 84 
elaboração. O que existe, segundo ela, é apenas uma proposta. A diretora Janete Jachetti 85 
propôs que se constitua um grupo de trabalho com um representante de cada campus 86 
indicado pelo diretor. O diretor Amilton de Moura Figueiredo ressaltou que é necessário 87 
garantir mecanismos de participação na elaboração do documento. A função da equipe, 88 



afirmou ele, é de sistematização. A construção deverá ser coletiva. A Reitora expressou 89 
a dificuldade encontrada de início, na falta de pessoal para representar os novos Campi 90 
na fase inicial do trabalho. É importante, segundo ela, que todos os Campi se façam 91 
representar no grupo de trabalho. O servidor Claudio Sergio da Silveira Silva propôs a 92 
representação paritária para a constituição do grupo de trabalho conforme consta na lei. 93 
Já a diretora Viviane Silva Ramos destacou que para integrar a equipe o membro deverá 94 
ter formação na área. O conselheiro Anacleto Zanella trouxe uma contribuição/sugestão 95 
para o grupo de trabalho a ser constituído: realizar em cada Campus uma conferência 96 
visando ouvir os diferentes setores da sociedade. Duas propostas foram então colocadas 97 
em votação: 1ª) Organizar o grupo de trabalho com representação de cada campus 98 
indicada pelo diretor geral ou 2ª) Organizar o grupo de trabalho tendo por base uma 99 
representação paritária da comunidade escolar conforme preconiza a lei de criação dos 100 
institutos. Foi aprovada a primeira proposta e será então emitida resolução 101 
determinando que deverá ser criado um Grupo de Trabalho para sistematizar o processo 102 
de elaboração do PPI do IFRS, sendo que este grupo deverá contar com a participação 103 
de um representante de cada campus e a organização do Grupo de Trabalho ficará a 104 
cargo da Pró-Reitoria de Ensino. O item seguinte da pauta foi a Apreciação de 105 
Resolução sobre o processo seletivo 2011/1. O Comitê de ensino como proponente 106 
trabalhou uma proposta de minuta de processo seletivo para o primeiro semestre de 107 
2011. Ainda busca-se um processo seletivo unificado. O documento foi enviado aos 108 
diretores que retornaram ao Comitê sugestões que chegaram após a finalização do 109 
documento. As referidas sugestões aparecem em destaque no documento. Além das 110 
sugestões de alteração, indagou a Reitora, existem outros destaques? A servidora Remi 111 
Possamai solicitou esclarecimento: A minuta foi aprovada pelo Colégio dos Dirigentes? 112 
Ao que a Reitora esclareceu que quem trabalhou foi o Comitê de Ensino, reforçando o 113 
que já havia comentado sobre o processo feito até o momento pelo COEN, em contato 114 
com os diretores dos Campi. Remi retomou a palavra constatando que o artigo terceiro 115 
“A coordenação e a execução do processo seletivo discente caberão à Comissão 116 
Permanente de Processo Seletivo (COPERSE) do IFRS, em articulação com as 117 
Comissões Permanentes de Processo Seletivo de cada campus” está em desacordo com 118 
o artigo 56 do regimento do IFRS, que não prevê a existência de uma COPERSE para o 119 
Instituto. O professor Adrovane Kade reforçou a ideia. A Reitora enfatizou então que as 120 
normas não são definitivas e sim válidas apenas para o primeiro semestre dois mil e 121 
onze. Sistematizando então as exposições a Reitora propôs que a minuta de resolução 122 
retorne ao Comitê de Ensino (COEN) para ser revisada em conformidade com o 123 
Regimento. O professor Adrovane Kade sugeriu alterar os itens da minuta que dizem 124 
respeito à COPERSE do IFRS, remetendo essas responsabilidades para a Pró-reitoria de 125 
Ensino, em articulação com as COPERSE dos campi. Professora Cláudia ressaltou que 126 
é necessário considerar a seriedade do processo seletivo, o que não pode permitir de 127 
forma alguma a duplicidade de interpretações no documento que for aprovado. É 128 
preciso evitar possibilidade de conflito. Como ainda há indefinições sobre o tema, a 129 
proposta da Reitora é a revisão do texto. Propôs então: Votar os destaques da minuta e 130 
reencaminhar o documento para o Comitê de Ensino e aprová-lo na próxima reunião do 131 
Consup. O professor ClaudioVinícus Silva Farias elaborou uma segunda proposta: Que 132 
o COEN receba o documento para revisão inclusive com os itens destacados pelos 133 
diretores de campus. Ficou então decidido pela segunda proposta e a minuta do 134 
processo seletivo com todos os destaques que foram feitos deverá retornar ao COEN 135 
para ser adequada ao regimento do Instituto sem alterar a espinha dorsal do documento. 136 
Passou-se então para o item seguinte da pauta, a saber, Apreciação do Regimento do 137 
Comitê de Ensino. O professor Adrovane Kade fez uso da palavra para expressar uma 138 



“curiosidade” pois a composição do Comitê de Ensino, conforme os artigos três e 139 
quatro, não inclui o Pró-reitor como membro. Diante da constatação, professora Cláudia 140 
propôs que se acrescente no artigo três o Pró-reitor de Ensino como membro nato.  O 141 
documento, colocado em votação foi aprovado com a citada retificação. Será emitida 142 
resolução. Em relação à periodicidade das reuniões do Comitê, a servidora Remi 143 
Possamai indagou se em virtude da demanda de trabalho, o que reza o Regimento – 144 
reuniões bimestrais – não seria insuficiente ao que a Reitora respondeu que a demanda 145 
de trabalho tende a ir sendo normalizada após o período de estruturação inicial, o que 146 
justifica a permanência da organização das reuniões bimestrais. Seguiu-se com a 147 
Apreciação de itens da Pró-Reitoria de Ensino, conforme memorando nº 044/2010 do 148 
PROEN/IFRS: com os seguintes tópicos: a) Retificação de denominação do Curso 149 
Técnico de Nível Médio Concomitante em Mecânica, ofertado no Núcleo Avançado de 150 
Farroupilha, que deverá ser denominado Curso Técnico de Nível Médio Concomitante 151 
em Fabricação Mecânica b) Apreciação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico 152 
de Nível Médio Integrado em Manutenção e Suporte de Computadores na 153 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), a ser ofertado pelo 154 
Campus Canoas, com previsão de início no segundo semestre de 2010. c) 155 
Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Viticultura e 156 
autorização de funcionamento do curso para a turma que iniciou no mês de abril 157 
de 2009; d) Aprovação dos Projetos Pedagógicos dos seguintes cursos a serem 158 
ofertados pelo Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa em Saúde do Grupo 159 
Hospitalar Conceição, em parceria com o IFRS – Campus Porto Alegre, todos com 160 
previsão de início no segundo semestre de 2010: Curso Técnico de Nível Médio 161 
Subsequente em Registros e Informações em Saúde – 30 vagas; Curso de 162 
Especialização em Saúde da Família e Comunidade: gestão, atenção e processos 163 
educacionais – 30 vagas;  Curso de Especialização em Gestão da Atenção à Saúde do 164 
Idoso – 30 vagas; e) Revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Formação 165 
Pedagógica de Docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, 166 
médio e da educação profissional em nível médio, ofertado no Campus Sertão. Foi 167 
proposta uma revisão geral do projeto pedagógico do referido curso, prevendo a 168 
alteração do número de vagas (80 vagas anuais), e da matriz curricular do curso, sendo 169 
que o mesmo contemplará uma carga horária total de 1004 horas; f) Aprovação do 170 
Regulamento Disciplinar do Corpo Discente e Organização Didática dos Cursos 171 
Técnicos do Núcleo Avançado de Farroupilha. A Reitora informou ainda que 172 
enquanto os campi não tiverem ainda constituído o seu Conselho de Campus, as 173 
aprovações de temas referentes a cursos técnicos, continuarão sendo submetidas à 174 
apreciação do CONSUP. A conselheira Remi Maria Possamai indagou: Em relação ao 175 
Grupo Hospitalar Conceição já está pronto o convênio? Professora Cláudia esclareceu 176 
que foram feitas todas as adequações necessárias e o convênio fora devidamente 177 
acertado. A coordenação pedagógica dos cursos ficou sob a responsabilidade do 178 
Campus Porto Alegre.  Tudo, segundo a Reitora, está detalhado no convênio. Remi 179 
Possamai propôs que os documentos que firmam o acordo sejam enviados a todos os 180 
conselheiros, ao que a Reitora esclareceu que existe uma instância - a Pró-Reitoria de 181 
Ensino - que responde pela revisão de toda a documentação e emite um parecer. O 182 
professor Claudio Vinícius Silva Farias propôs que os documentos estejam à disposição 183 
dos conselheiros sem a necessidade de que sejam enviados a todos os membros do 184 
Conselho. Viviane Silva Ramos posicionou-se afirmando que o andamento do trabalho 185 
junto ao GHC é de responsabilidade do Campus Porto Alegre que fará contato 186 
permanente com a Pró-reitoria de Ensino. Em relação aos documentos a Reitora 187 
destacou então que ao receberem a pauta da reunião, os conselheiros podem solicitar 188 



outros documentos que complementem os itens da pauta para que no momento da 189 
aprovação, cada conselheiro tenha conhecimento dos documentos e colocou em votação 190 
duas propostas: 1)Enviar toda documentação a cada conselheiro antes da reunião? Ou 191 
2)Deixar os documentos à disposição e cada conselheiro solicita quando sentir 192 
necessidade para complementar os itens da pauta? Por maioria, elegeu-se a segunda 193 
proposta, sendo que, sempre que for enviada a pauta, constará no e-mail um lembrete de 194 
que quando o conselheiro sentir necessidade de receber um documento para 195 
complementar a pauta poderá fazer a solicitação via correio eletrônico no mesmo 196 
endereço que lhe fora enviada a pauta. Remi manifestou sua satisfação diante da 197 
decisão. Os itens propostos listados no memorando nº 044/2010 do PROEN/IFRS foram 198 
todos aprovados pelos conselheiros. O item seguinte da pauta foi a Apreciação de 199 
Resolução sobre Aproveitamento de Estudos e Certificação de Conhecimentos 200 
para os alunos dos cursos técnicos subsequentes ao ensino médio e superiores do 201 
IFRS. O professor Claudio Vinícius Silva Farias propôs que no artigo segundo “As 202 
solicitações de aproveitamento de estudos deverão ser protocoladas na Secretaria 203 
Escolar e encaminhadas à Coordenação de cada Curso/Área, conforme consta no 204 
anexo II. Caberá a esta, o encaminhamento do pedido a um docente especialista da 205 
disciplina objeto de aproveitamento, que realizará a análise de equivalência entre 206 
matrizes curriculares e carga horária, que deverá equivaler a no mínimo 75%, e 207 
emitirá parecer conclusivo sobre o pleito”, a denominação “secretaria escolar” seja 208 
substituída por “secretaria do Campus”. Sobre o mesmo artigo, Cláudio ainda ressaltou 209 
a ambiguidade em relação aos 75% e questionou se esse percentual equivale à carga 210 
horária, à matriz curricular ou a ambos. Ângela Flach esclareceu que a proposta é de 211 
que deve haver equivalência tanto da carga horária como da matriz curricular. 212 
Professora Cláudia propôs então como alternativa de correção da ambiguidade uma 213 
nova redação, sendo que onde consta “deverá” passará a ler-se “deverão”. Em votação, 214 
foi aprovado com as devidas retificações. O item seguinte foi a Proposta de convênio 215 
com o campus Santo Augusto, do IF Farroupilha, para a regularização do Curso 216 
de Formação de Professores, iniciado no primeiro semestre do ano de 2009. 217 
Procedeu-se a leitura do documento encaminhado à Pró-reitoria de Ensino e do 218 
Memorando 047/2010 da Pró-reitoria de Ensino. Posteriormente, seguiu-se a discussão. 219 
O professor Paulo Artur K.X. de Mello e Silva indagou sobre a quem cabe caberá a 220 
certificação ao que a Reitora respondeu que tal responsabilidade caberá ao Campus 221 
Bento Gonçalves. Conforme a Reitora, está se estabelecendo um contato contínuo entre 222 
os dois Institutos (IFRS e IF Farroupilha) para resolver os impasses. Será feito um 223 
termo de cooperação entre os dois Institutos dizendo o que cabe a cada um.  Para a 224 
próxima reunião do Consup será disponibilizado todo o processo para contato dos 225 
conselheiros. Em votação, O Consup autorizou o convênio, desde que se anexe ao 226 
processo a documentação que comprove a legalidade da vida acadêmica dos estudantes. 227 
O professor Adrovane Kade propôs e foi consenso geral entre os conselheiros, que para 228 
a próxima reunião esteja pronto o Termo de cooperação entre os dois Institutos 229 
determinando o que cabe a cada um para naquela reunião, aprovar então o convênio.  230 
Dando continuidade, fez-se a Aprovação do regimento do Comitê de 231 
Desenvolvimento Institucional com uma retificação na redação proposta por Paulo 232 
Artur K. Xavier de Mello Silva. “O CODI é composto pelos seguintes membros: 233 
representantes da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, indicados pelo Pró-234 
Reitor de Desenvolvimento Institucional e por dois representantes de cada campus ou 235 
núcleo avançado, sendo um titular e um suplente, indicados pelo Diretor Geral da 236 
Unidade”. Com a nova redação proposta por Paulo, onde lê-se “da Unidade”, passa-se 237 
a ler “das Unidades”. O item seguinte da pauta foi Aprovação do regimento da 238 



Comissão Própria de Avaliação do IFRS e deflagração dos processos de avaliação 239 
institucional. Sobre o artigo oitavo “Os representantes de cada segmento deverão ser 240 
escolhidos da seguinte forma: I. os representantes da comunidade interna deverão ser 241 
eleitos entre os seus pares, a partir de uma portaria publicada pela Direção Geral do 242 
Campus mediante cronograma estabelecido pela Reitoria;II . o(s) representante(s) 243 
previsto(s) no inciso III será(ão) escolhido(s) através de edital publicado pela Direção 244 
Geral do Campus” O professor Paulo Artur K. Xavier de Mello Silva questiona se os 245 
membros são eleitos ou indicados. Diante de tal questionamento, surgiram duas 246 
propostas que foram para votação: 1ª)Adotar o que consta na Lei n° 10.861, de 14 de 247 
abril de 2004 2ª)Manter a minuta. A segunda proposta foi a eleita. Paulo fez ainda uma 248 
observação em relação ao documento: Existem dois artigos de número vinte e quatro, o 249 
que deverá ser retificado. O regimento foi aprovado pelos conselheiros. Seguiu-se com 250 
o item que trata da Deflagração do processo de elaboração dos regimentos internos 251 
dos campi e da reitoria. O diretor Sérgio Wesner Viana propôs a regionalização do 252 
processo (Serra, Metropolitana, Sertão e Rio Grande). Um representante de cada 253 
Campus compõe o grupo de trabalho em cada região com o objetivo de traçar os 254 
grandes eixos e a metodologia com o compromisso de trazer o resultado do trabalho 255 
para a próxima reunião do Consup. Ficou acordado isso e será emitida resolução com 256 
essa determinação. Como último item da pauta, tratou-se da Aprovação do Processo de 257 
Eleição de Conselheiros suplentes junto ao Consup. Os novos campi, afirmou a 258 
Reitora, já estão autorizados a deflagar o processo de indicação de conselheiros do 259 
quadro de docentes, discentes e técnico administrativos, para que os mesmos possam já 260 
tomar posse na reunião do mês de outubro.  O diretor Amilton de Moura Figueiredo 261 
expressou a dificuldade de deflagar seu processo de indicação dos membros do conselho 262 
superior em função de que seu campus está ainda em fase inicial das atividades. O 263 
professor Claudio Vinícius Silva Farias questionou se em caso de um servidor estar 264 
locado na reitoria e atuando no Campus Porto Alegre, ele pode igual representar o 265 
campus, ao que a resposta da Reitora foi afirmativa. A reitora agradeceu a presença de 266 
todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a constar, lavrei a presente ata, que após 267 
lida e aprovada será assinada pelos presentes. Bento Gonçalves, vinte e sete de julho de 268 
dois mil e dez. 269 


