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ATA Nº 02/2012

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e doze, às treze horas e trinta minutos, na 1 

Câmara Municipal de Vereadores de Erechim, localizada na Rua Comandante 2 

Salomoni, número 21 – Centro, foi realizada a segunda reunião ordinária do ano dois 3 

mil e doze do Conselho Superior – CONSUP – do IFRS. Pela parte da manhã os 4 

conselheiros estiveram na sede do câmpus Erechim confraternizando com os servidores 5 

e conhecendo o câmpus. Para a reunião do Conselho Superior o câmpus Erechim 6 

reservou o espaço da Câmara Municipal de Vereadores do Município em virtude de sua 7 

estrutura mais ampla que os espaços da sede do câmpus. A sessão foi convocada e 8 

coordenada pela professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza e secretariada pela 9 

pedagoga Margarete de Quevedo. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: 10 

Eugênio Razzera, representante da Entidade Patronal (SIMPLÁS); Soeni Bellé, 11 

representante docente do câmpus Bento Gonçalves e seu suplente, Marcelo Mallet 12 

Siqueira Campos; Heraldo Makrakis, suplente, titular impossibilitado de participar, 13 

representante docente do câmpus Canoas; José Cláudio Correa Seferim, representante 14 

docente do câmpus Caxias do Sul; Eduardo Angonesi Predebon, representante docente 15 

do câmpus Erechim; Ricardo Augusto Manfredini, representante docente do câmpus 16 

Farroupilha; Paulo Roberto Martins Berndt, suplente, titular impossibilitado de 17 

participar, representante docente do câmpus Feliz; Nilo Barcelos Alves, suplente, titular 18 

impossibilitado de participar, representante docente do câmpus Osório; Marcelo 19 

Augusto Rauh Schmitt, representante docente do câmpus Porto Alegre; Geanderson de 20 

Souza Lenz, representante docente do câmpus Restinga; Sérgio Ricardo Pereira 21 

Cardoso, representante docente do câmpus Rio Grande; Anderson Luis Nunes, 22 

representante docente do câmpus Sertão; Fábio Augusto Marin, representante técnico-23 

administrativo do câmpus Bento Gonçalves; Nara Milbrath de Oliveira, suplente, titular 24 

impossibilitado de participar, representante técnico-administrativo do câmpus Canoas; 25 

Valdinei Marcolla, representante técnico-administrativo do câmpus Caxias do Sul; Ivan 26 

josé Suszek, representante técnico-administrativo do câmpus Erechim; Thaís Roberta 27 



Koch, representante técnico-administrativo do câmpus Farroupilha; Núbia Marta Laux, 28 

representante técnico-administrativo do câmpus Feliz; Tiago de Paula Leão, suplente, 29 

titular impossibilitado de participar, representante técnico-administrativo do câmpus 30 

Ibirubá; Alex de Andrade, representante técnico-administrativo do câmpus Osório; 31 

Adriana de Farias Ramos, representante técnico- administrativo do câmpus Porto 32 

Alegre; Thaís Teixeira da Silva, representante técnico-administrativo do câmpus 33 

Restinga; Ionara Cristina Albani, representante técnico-administrativo do câmpus Rio 34 

Grande; Valéria Cristina Schu Colombelli, representante técnico-administrativo do 35 

câmpus Sertão; Douglas Vicente Alchieri, representante discente do câmpus Bento 36 

Gonçalves; Iara Marina Lopes Galarce, representante discente do câmpus Canoas; 37 

Miguel Augusto Beulk Carvalho, representante discente do câmpus Caxias do Sul; 38 

Marcos André Vrielink, representante discente do câmpus Erechim; Sandro Lazari, 39 

representante discente do câmpus Farropilha; Sigrid Régia Huve, representante discente 40 

do câmpus Feliz; Victor Zangirolami Depieri, suplente, titular impossibilitado de 41 

participar, representante discente do câmpus Sertão; Luciano Manfroi, diretor do 42 

câmpus Bento Gonçalves; Mariano Nicolao, diretor do câmpus Canoas; Tatiana Weber, 43 

diretora do câmpus Caxias do Sul; Sérgio Wesner Viana, diretor do câmpus Erechim; 44 

Melissa Dietrich da Rosa, diretora do câmpus Farroupilha; Luis Carlos Cavalheiro da 45 

Silva, diretor do câmpus Feliz; Migacir Trindade Duarte Flôres, diretora do câmpus 46 

Ibirubá; Paulo Roberto Sangoi, diretor do câmpus Porto Alegre; Osvaldo Casares Pinto, 47 

diretor do câmpus Rio Grande e Lenir Antônio Hannecker, diretor do câmpus Sertão. 48 

Participaram da reunião, na condição de ouvintes e assessores, o Pró-Reitor de 49 

Desenvolvimento Institucional, Augusto Massashi Horiguti e o Pró-Reitor de Ensino, 50 

Sérgio Wortmann. Justificaram ausência os seguintes conselheiros: Marcos Paulo 51 

Ludwig; Edson Regis de Jesus e Marcelo Machado Feres. Dando abertura a sessão, a 52 

Reitora saudou e acolheu a todos os conselheiros presentes e agradeceu ao poder 53 

Legislativo do Município de Erechim, na pessoa do vereador Anacleto Zanella, ex 54 

membro do Consup e da Presidente da Câmara, a vereadora Vânia Miola, pela cedência 55 

do espaço com uma estrutura adequada para a realização da reunião. EXPEDINTE: 56 

Posse de novos membros: Nilo Barcelo Alves como membro suplente do Conselho 57 

Superior, representando os docentes do câmpus Osório e Tiago de Paulo Leão como 58 

membro suplente do Conselho Superior, representando os técnico-administrativos do 59 

câmpus Ibirubá. Os dois novos conselheiros assinaram o termo de posse e participaram 60 

da reunião. Recomposição das Comissões do Consup e definição da Presidência. A 61 



conselheira Iara Marina Lopes Galarce solicitou desligamento da Comissão de 62 

Orçamento, Finanças e Gestão Patrimonial do Consup. O professor Mariano Nicolao 63 

candidatou-se para ocupar a vaga e foi aprovado pela plenária como novo integrante da 64 

referida comissão. Aprovação das Atas nº 01 e 02/2012 (reuniões extraordinárias). 65 

Os dois documentos foram aprovados por unanimidade e devidamente assinados. 66 

PAUTA DO DIA: REGIME DE URGÊNCIA: A Reitora apresentou as solicitações 67 

de inclusão de temas em regime de urgência conforme segue: 1º. Proposta de criação 68 

de um grupo de trabalho para o concurso de técnicos administrativos. Os técnico-69 

administrativos do câmpus Restinga requerem a atuação efetiva, através de uma 70 

comissão paritária entre os segmentos da comunidade, formada por integrantes do 71 

Conselho Superior e dos servidores do IFRS na construção do concurso e normas do 72 

edital de seleção de técnico-administrativos, que será realizado em parceria com a 73 

Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs). A 74 

conselheira Thaís Teixeira da Silva fez a defesa da inclusão em regime de urgência nos 75 

termos do requerimento. A proposta, segundo ela, é de que os técnico-administrativos 76 

atuem efetivamente no edital do concurso da mesma forma que os docentes atuaram no 77 

edital de concurso para seleção de novos docentes. O conselheiro Fábio Augusto Marin 78 

traçou algumas considerações relativas à proposta de inclusão em regime de urgência 79 

destacando que nos concursos operados pelo IFRS houve a participação de técnico-80 

administrativos e posicionando-se contrário à criação do grupo nos moldes em que foi 81 

proposto. Em regime de votação, com um resultado de dezenove votos contrários, dez 82 

favoráveis e sete abstenções, foi recusada a inclusão da proposta de criação de um grupo 83 

de trabalho para o concurso de técnicos administrativos em regime de urgência. A 84 

Reitora comentou por fim que, o conselheiro Fábio Augusto Marin, poderá caso 85 

considerar pertinente sistematizar e apresentar sua proposição sobre o tema na próxima 86 

reunião do Consup. 2º. Moção da Comissão de Legislação, Normas, Regimentos, 87 

Redação e Recursos do Consup referente à condução da gestão democrática no âmbito 88 

do IFRS e sobre a metodologia da condução da estatuinte. A referida Comissão propõe: 89 

alteração na condução da estatuinte com sugestão de novo fluxo e a atuação do Consup 90 

no sentido de promover a real participação dos discentes nas reuniões do Conselho 91 

Superior bem como de suas comissões, com ajuda de custo para deslocamentos, e, 92 

quando necessário, hospedagem. O professor Paulo Roberto Sangoi, manifestando-se 93 

sobre a moção proposta, chamou a atenção para a responsabilidade que todos os 94 

membros do Conselho Superior têm, não só os gestores, na divulgação dos atos do 95 



Órgão. O professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt esclareceu que uma moção sempre 96 

deve conter objetivo (s) claro (s) e ser endereçada a alguém, o que parece não ser o caso 97 

do que está sendo proposto. E acrescentou que é necessário, no caso em discussão, 98 

deixar claro a quais dirigentes está direcionada a moção. A Reitora comentou que a 99 

moção partiu da Comissão de Legislação, Normas, Regimentos, Redação e Recursos e 100 

está direcionada ao Conselho Superior. Não está claro, no entanto, segundo a 101 

manifestação da Reitora, a que dirigentes está direcionada a moção. A conselheira Thaís 102 

Teixeira da Silva comentou que a moção tem encaminhamento aos gestores do IFRS e 103 

ao Consup e que o fluxo de trabalho da comissão estatuinte deveria ter sido 104 

encaminhado diretamente para os membros da referida comissão e não aos diretores 105 

gerais. Portanto, segundo a conselheira, são três as solicitações apresentadas pela 106 

moção: I) Encaminhada aos gestores: Revisão do fluxo de trabalho da comissão 107 

estatuinte; II) Encaminhada aos gestores: participação dos discentes nas atividades do 108 

Consup; III) Encaminhada ao Conselho Superior: Revisão do fluxo estabelecido na 109 

última reunião do Órgão em dois mil e onze onde se estabeleceu uma comissão de 110 

sistematização do Estatuto do IFRS com proposta de trabalho nos mesmos moldes da 111 

discussão e construção do Projeto Pedagógico Institucional com representação de todos 112 

os câmpus numa assembleia que poderia ser realizada em conjunto com a reunião do 113 

Consup prevista para o mês de agosto no câmpus Porto Alegre. O professor Augusto 114 

Massashi Horiguti solicitou permissão para fazer um esclarecimento e afirmou que a 115 

Instrução Normativa nº 01 de 15 de fevereiro de 2012 esteve em pauta e foi aprovada 116 

pelo Conselho Superior na última reunião do Órgão no ano dois mil e onze. A Reitora 117 

retomou a proposta de moção destacando que a mesma apresenta a necessidade de três 118 

encaminhamentos: as duas primeiras endereçadas diretamente à Reitoria que está 119 

conduzindo o processo e a terceira é a proposição de um novo fluxo de trabalho para a 120 

estatuinte, o que cabe ao Consup discutir esta possibilidade porque o tema foi 121 

deliberado por este colegiado. A proposta é que a estatuinte seja conduzida na mesma 122 

metodologia de discussão para construção do Projeto Pedagógico Institucional do IFRS. 123 

Foi aprovado por consenso que as duas primeiras solicitações da moção sejam 124 

encaminhadas para a Reitoria e a terceira apresentada para votação. A proposta de 125 

inclusão da alteração do fluxo de trabalho da comissão estatuinte atendendo ao que 126 

propôs a Comissão de Legislação, Normas, Regimento, Redação e Recursos foi 127 

submetida à votação e aprovada com um resultado de vinte e sete votos favoráveis e 128 

dezesseis abstenções. A Reitora solicitou que a referida comissão estabeleça os passos a 129 



serem seguidos a partir de então no que tange ao tema aprovado, encaminhando para a 130 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. 3º. Alteração de regime docente. A 131 

solicitação de regime de urgência inclui a) A alteração do regime docente de dois 132 

servidores mencionados no requerimento sendo um de vinte horas semanais para 133 

dedicação exclusiva e um de quarenta horas semanais para dedicação exclusiva; b) A 134 

criação de uma regulamentação provisória para a alteração de regime docente. O 135 

professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt afirmou que os docentes que solicitarem 136 

alteração de regime docente deverão ter seus casos julgados em havendo ou não 137 

normativa, acrescentou não ver justificativa para tratar do tema em regime de urgência e 138 

propôs que a minuta seja apresentada para análise de uma comissão do Consup. O 139 

professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt chamou a atenção ainda para o fato de que a 140 

aprovação do tema terá influência no banco de professor equivalente, o que demanda 141 

uma discussão nos câmpus. A Reitora comentou que a solicitação se dá pelo fato de não 142 

haver na Reitoria nenhuma normativa sobre o tema. O professor Geanderson de Souza 143 

Lenz solicitou um esclarecimento indagando se, em caso de aprovação do regime de 144 

urgência, estaria aprovada a alteração do regime docente dos dois servidores e se abriria 145 

precedentes para outros servidores ao que a Reitora esclareceu que a proposta é que seja 146 

aprovada a alteração do regime docente dos dois servidores mencionados no 147 

requerimento e discutir o regulamento provisório de alteração de regime docente. 148 

Submetido à votação por contraste, a inclusão do tema foi recusado. Apenas seis 149 

conselheiros votaram a favor e todos os demais contrários. O tema será encaminhado, 150 

por proposta da Reitora e consenso da plenária, para a Comissão de Legislação, 151 

Normas, Regimentos, Redação e Recursos do Consup para parecer. 4º. Autorização 152 

para implantação de sistema de bolsas por Instrução Normativa. O conselheiro 153 

Fábio Augusto Marin defendeu a inclusão do tema destacando que o sistema de bolsas 154 

possibilita aos servidores a realização de cursos sem necessidade de afastamento, apenas 155 

com a flexibilização da carga horária e há possibilidade de alterar as rubricas do 156 

orçamento para atender a esta nova demanda. A urgência segundo Fábio Augusto Marin 157 

se justifica pelo fato de alguns cursos terem previsão de início no segundo semestre do 158 

corrente ano. A conselheira Thaís Teixeira da Silva defendeu a necessidade de levar a 159 

questão para discussão com a comunidade o que é inviabilizado caso seja aprovada a 160 

urgência para o tema e indagou acerca do encaminhamento que seria dado ao assunto 161 

em caso de não aprovação em regime de urgência. O professor Sérgio Wesner Viana 162 

afirmou que neste caso, o tema seguiria um fluxo de discussão. A Reitora comentou que 163 



o tema seria encaminhado para análise da Comissão de Legislação, Normas, 164 

Regimentos, Redação e Recursos do Consup. O professor Marcelo Augusto Rauh 165 

Schmitt chamou a atenção para o fato de que seria necessário votar a inclusão para num 166 

segundo momento discutir o mérito se for o caso. O professor Augusto Massashi 167 

Horiguti afirmou e foi consenso na plenária que, em caso de não aprovação em regime 168 

de urgência, o tema será enviado automaticamente para a Comissão de Legislação, 169 

Normas, Regimento, Redação e Recursos do Consup. Submetida à votação, com um 170 

resultado de treze votos favoráveis e todos os demais contrários, por contraste a inclusão 171 

foi recusada e o tema seguirá para a Comissão de Legislação, Normas, Regimentos, 172 

Redação e Recursos do Consup para parecer. O professor José Cláudio Correa Seferim 173 

solicitou um esclarecimento acerca da votação indagando se a intenção da maioria dos 174 

conselheiros havia sido pela não inclusão do tema na pauta, ao que a Reitora afirmou 175 

que a compreensão do docente estava correta. 5º. Análise e aprovação da participação 176 

da Reitora do IFRS, professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza no World 177 

Congress 2012 em Halifax, Nova Scotia, no Canadá no período de 26 a 29 de maio 178 

de 2012 no qual a Reitora representará o Conselho Nacional das Instituições da Rede 179 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – CONIF. Não houve 180 

nenhum pronunciamento acerca do item e a inclusão bem como o mérito foram 181 

aprovados por consenso. 6º. Alteração da data do processo seletivo 2012/2. A Reitora 182 

apresentou e a professora Migacir Trindade Duarte Flôres reforçou a justificativa 183 

relatada no requerimento segundo a qual a data do processo seletivo discente, conforme 184 

aprovado por Resolução deste Órgão, a saber, dia vinte e quatro de junho de dois mil e 185 

doze coincide com a data para a realização do concurso para os cargos de técnico-186 

administrativos do IFRS o que inviabiliza a realização de ambos. O professor Paulo 187 

Roberto Sangoi propôs a aprovação do regime de urgência e o envio da matéria para o 188 

Comitê de Ensino para encaminhamentos, o que foi aprovado por consenso. Aprovação 189 

dos Regimentos Internos dos Câmpus e da Reitoria do IFRS. A Reitora convidou os 190 

membros da comissão designada na segunda reunião extraordinária do Consup em dois 191 

mil e doze, que trabalhou a partir da proposta também aprovada naquela reunião para 192 

que procedesse a apresentação do documento. A conselheira Adriana de Farias Ramos 193 

apresentou a metodologia de trabalho da comissão, comentando que os conselheiros 194 

receberam um documento contendo a síntese das discussões. A compilação agrega 195 

atribuições. A ideia é que este seja um documento base que deverá continuar sendo 196 

discutido, ou seja, que o mesmo seja considerado “regimento geral” do Instituto, 197 



afirmou a conselheira Adriana de Farias Ramos. A conselheira Thaís Teixeira da Silva 198 

questionou a razão da exclusão de algumas atribuições que constavam no regimento 199 

apresentado pelo câmpus Restinga no documento e propôs a exclusão dos núcleos que 200 

foram incluídos pela comissão ao regimento. O professor Osvaldo Casares Pinto 201 

comentou que a proposta original era definir até o nível de diretorias, reproduzindo a 202 

estrutura da reitoria. No entanto a comissão parece ter trabalhado, segundo o professor 203 

Osvaldo Casares Pinto, a partir das diretorias previstas para os câmpus, desconsiderando 204 

a proposta inicial. Seu encaminhamento é pela manutenção de cinco diretorias em todos 205 

os câmpus, nos moldes da reitoria. O professor Osvaldo Casares Pinto reforçou também 206 

a proposta apresentada pela conselheira Thaís Teixeira da Silva de exclusão dos 207 

Núcleos de Acompanhamento Acadêmico - NAAC e justificou a não participação do 208 

câmpus Rio Grande na comissão pelo fato de o discente representante ter trancado a 209 

matrícula. Completando seu pronunciamento, o professor Osvaldo Casares Pinto 210 

comentou que seria impraticável que cada câmpus solicite alterações no regimento no 211 

decorrer da reunião e propôs a aprovação do mérito e linhas gerais e o encaminhamento 212 

dos regimentos para seus respectivos câmpus para proposição de possíveis alterações. O 213 

professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt pronunciou-se favorável à proposta 214 

apresentada pelo professor Osvaldo Casares Pinto, encaminhando para a votação sobre a 215 

permanência ou não dos núcleos no regimento, ressaltando que o mais prudente seria a 216 

exclusão dos mesmos uma vez que não constavam no documento em discussão. O 217 

professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt propôs ainda a votação do texto no seu 218 

conjunto e em seguida apresentar para discussão os destaques. A Reitora comentou que 219 

o trabalho está bom, mas que ainda se constata muitas lacunas no documento, dentre 220 

elas, a visível diferença de formatação e propôs que uma comissão seja encarregada de 221 

formatar os documentos, criando uma identidade geral. A Reitora manifestou-se 222 

favorável à proposta de, a partir da votação do documento geral, trabalhar na revisão e 223 

se for necessário criar o núcleo, que o trabalho das comissões seja base para o trabalho 224 

dos núcleos. A professora Migacir Trindade Duarte Flôres falou sobre a importância de 225 

garantir a igualdade no número de diretorias entre os câmpus. A Reitora reforçou a 226 

necessidade de um trabalho de equalização no número de diretorias nos câmpus. A 227 

conselheira Thaís Teixeira da Silva propôs que para o próximo debate acerca do 228 

regimento da reitoria, toda a comunidade se faça representar. A conselheira Adriana de 229 

Farias Ramos comentou que a autorização dada pelo Consup à comissão na última 230 

reunião não contemplava a possibilidade de alteração das estruturas apresentadas. Em 231 



relação aos núcleos, Adriana de Farias Ramos manifestou acreditar que é possível 232 

retirar da estrutura e delegar aos conselhos de câmpus a criação de tais núcleos em seus 233 

regimentos complementares, respeitando a redação apresentada pela comissão o que 234 

será comum para todos os câmpus. O professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt 235 

reforçou a manifestação da conselheira Adriana de Farias Ramos acrescentando que a 236 

ideia da comissão era de que um regulamento complementar do conselho de câmpus 237 

contemplasse o que não consta no regimento. O professor Sérgio Ricardo Pereira 238 

Cardoso comentou que já existe no IFRS um esforço no sentido de unificar os 239 

regimentos de determinados núcleos. O professor Geanderson de Souza Lenz reforçou a 240 

importância da padronização da formatação dos regimentos, acrescentando que a 241 

questão da formatação deverá ser considerada também para os próximos documentos. O 242 

professor Paulo Roberto Sangoi manifestou sua opinião contrária à aprovação dos 243 

regimentos sem uma padronização. Segundo ele a comissão unificou em partes 244 

mantendo a redação completamente diferente para alguns temas. Questionando sobre a 245 

repercussão da falta de uniformização dos regimentos na comunidade, o professor Paulo 246 

Roberto Sangoi alertou para o risco do erro de aprovar documentos tão diferentes e 247 

propôs a aprovação do mérito com uma sequência de trabalho em vista da padronização. 248 

O professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt defendeu a manutenção dos acordos feitos 249 

anteriormente e a aprovação dos regimentos. Já o professor Paulo Roberto Sangoi 250 

manifestou-se contrário à manutenção do acordo porque o entendimento de muitos da 251 

plenária não foi o que está sendo proposto. A Reitora sistematizou a discussão em 252 

propostas: I.  Exclusão dos núcleos na forma apresentada no regimento sendo que os 253 

novos núcleos a serem criados deverão adotar as atribuições elencadas pela comissão. 254 

Novas atribuições, pela proposta, só poderão ser acrescentadas com delegação de 255 

competência do Conselho Superior. Em caso de aprovação da proposta será emitida 256 

resolução contendo todos os itens da proposta. Por consenso, aprovou-se a proposta. II. 257 

Formatação dos textos e sumário. Houve concordância em relação a isso e a conselheira 258 

Thaís Teixeira da Silva e o professor Lenir Antônio Hannecker coordenarão, com a 259 

contribuição de uma comissão o trabalho de formatação. III. Durante a discussão do 260 

regimento geral, trabalhar os regimentos dos câmpus para que estes incorporem o que 261 

ficar definido no regimento maior, o do IFRS. A proposta foi aprovada por consenso. 262 

IV. Trabalhar a partir dos destaques de possíveis ilegalidades constatadas pelos 263 

conselheiros no texto. V. Encaminhamento apresentado pelo professor Osvaldo Casares 264 

Pinto de respeitar pelo menos até haver alguma alteração regimental o espelho da 265 



reitoria para a definição de número de diretorias nos câmpus. O professor Marcelo 266 

Augusto Rauh Schmitt defendeu a manutenção do que foi decidido pela comunidade de 267 

Porto Alegre. A conselheira Adriana de Farias Ramos comentou que o espelhamento foi 268 

uma recomendação e não uma obrigatoriedade no processo de construção do regimento. 269 

O professor Osvaldo Casares Pinto retirou a proposta em favor da manutenção das 270 

diretorias previstas em cada regimento. A conselheira Thaís Teixeira da Silva comentou 271 

que a manutenção de números diferentes de diretorias nos câmpus têm a consequência 272 

de elevação de status de alguns câmpus em relação a outros, reforçando a proposta de 273 

espelhamento. A Reitora fez um apelo em relação à necessidade de superação e 274 

discursos contraditórios afirmando ser impossível defender a unificação sem abrir mão 275 

do que está proposto em cada câmpus. Alguém precisa ceder para se chegar ao 276 

consenso. A professora Migacir Trindade Duarte Flôres questionou a razão da 277 

desigualdade de funções nos câmpus. Às dezesseis horas houve um intervalo de quinze 278 

minutos. Ao retomar a sessão, a Reitora agradeceu novamente, na pessoa da Vereadora 279 

Vânia Miola a cedência do espaço da Câmara de Vereadores de Erechim para a reunião, 280 

bem como aos que contribuíram para a organização da mesma. Retomando o tema em 281 

pauta, o professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt esclareceu, em nome dele e da 282 

representante técnico-administrativo do câmpus Porto Alegre que não foi intenção do 283 

grupo que elaborou o regimento, ofender os demais câmpus. O que está previsto em 284 

termos de diretorias no regimento do câmpus Porto Alegre apenas espelha a realidade 285 

daquele câmpus. No entanto, diante da realidade dos demais câmpus, da discussão e das 286 

decisões da plenária, ele como representante docente e a conselheira Adriana de Farias 287 

Ramos, representante técnico-administrativo não farão a defesa das sete diretorias 288 

previstas para o câmpus Porto Alegre. Se a plenária votar pela padronização em cinco 289 

diretorias em cada câmpus, eles, pelo bom relacionamento entre os câmpus, não terão 290 

restrição nenhuma a isso. Diante da posição do professor Marcelo Augusto Rauh 291 

Schmitt, foi aprovada a proposta de espelhamento conforme proposto pelo professor 292 

Osvaldo Casares Pinto. A Reitora retomou então o que foi determinado: exclusão dos 293 

núcleos conforme o detalhamento já registrado com resolução sobre o padrão de 294 

núcleos; formatação do texto; regimentos gerais integrados ao regimento geral que está 295 

em processo de discussão e manutenção do espelhamento conforme proposto pelo 296 

professor Osvaldo Casares Pinto com até cinco diretorias para cada câmpus. Passou-se 297 

então a trabalhar a partir dos destaques no texto. Foi aprovada a supressão do que segue: 298 

“Diretoria/Coordenação/Setor de Gestão Pessoas/Setor de Tecnologia da Informação” 299 



bem como de suas respectivas atribuições; “Núcleo de Atendimento às Pessoas com 300 

Necessidades Específicas (NAPNE), Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas 301 

(NEABI), Núcleo de Educação a Distância (NEaD), Núcleo de Inovação Tecnológica 302 

(NIT), Núcleo de Acompanhamento Acadêmico – Assuntos Estudantis, Organizações 303 

Estudantis” e de suas respectivas competências ou atribuições. Nas atribuições dos 304 

conselhos de câmpus foi aprovada a supressão, no item II, de “criação” , bem como dos 305 

itens que seguem: “IX) manifestar-se, ouvida a chefia imediata e direção-geral, sobre 306 

pedidos de remoção, redistribuição ou movimentação de servidores; X) manifestar-se, 307 

ouvida a chefia imediata, sobre concessões de licenças, dispensa e afastamento de 308 

servidores, bem como processos de estágio probatório;” “XIII) aprovar, reformular e 309 

acompanhar o plano de aplicação do Câmpus e eventuais providências;” XXXIII) 310 

Aprovar, no âmbito do campus, políticas de encargos didáticos docentes” e “XXXIV) 311 

Eleger representantes do campus em órgãos externos nos quais o mesmo possua 312 

representação, quando tais representantes não forem eleitos diretamente.” Nas 313 

atribuições das direções gerais foi aprovada a supressão de “em sessão pública” no item 314 

cinco. Nas atribuições da chefia de gabinete foi aprovada a supressão do item “XIV – 315 

cadastrar diárias do Diretor Geral em sistema específico, bem como todas as diárias 316 

para servidores, que incluírem a compra de passagens aéreas;”. Aprovou-se a inclusão 317 

do que segue: às atribuições dos conselhos de câmpus: “XXXVI) apreciar e encaminhar, 318 

no seu âmbito, pelo voto de 2/3 (dois terços) da totalidade dos seus membros, matéria 319 

de interesse geral do campus, de sua competência; e “XXXVII) aprovar os regimentos 320 

internos dos órgãos do campus;” Outras ementas e/ou propostas de alteração e 321 

supressão foram apresentadas e não obtiveram aprovação. A professora Tatiana Weber e 322 

o conselheiro Valdinei Marcola comprometeram-se com uma alteração que 323 

compreendem necessária na minuta do regimento do câmpus Caxias do Sul, pois, 324 

conforme está previsto, servidores técnico-administrativos não poderão assumir cargos 325 

de direção, o que, segundo eles e a plenária, não condiz com a proposta do IFRS. Em 326 

votação a alteração foi aprovada pela plenária com exceção de um voto. Segundo 327 

afirmou a professora Tatiana Weber, o câmpus se compromete em alterar a redação, 328 

garantindo a todos os servidores aptos, independente do segmento, a possibilidade de 329 

nomeação para funções de coordenação e direção. A Reitora propôs e foi aprovada por 330 

consenso, a exclusão do “gabinete da Procuradoria Federal” bem como de suas 331 

atribuições previstas no Regimento da Reitoria. Feitas as alterações aprovadas, em 332 

votação os regimentos foram aprovados por unanimidade. A Reitora Cláudia Schiedeck 333 



Soares de Souza agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. Nada mais 334 

havendo a constar, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por 335 

mim e pelos presentes. Erechim, dezessete de abril de dois mil e doze. 336 
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