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ATA Nº 04/2012

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e doze, com início às treze horas e 1 

trinta minutos, no Câmpus Porto Alegre, localizado na Rua Coronel Vicente, 281 Bairro 2 

Centro em Porto Alegre, RS, foi realizada a quarta reunião ordinária do ano dois mil e 3 

doze do Conselho Superior – CONSUP – do IFRS.  A sessão foi convocada e 4 

coordenada pela professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza, Reitora do IFRS e 5 

secretariada pela pedagoga Margarete de Quevedo.  Os professores Augusto Massashi 6 

Horiguti e Sérgio Wortmann, Pró-Reitores de Desenvolvimento Institucional e Ensino, 7 

respectivamente, assessoraram a Presidente na condução da reunião. Estiveram 8 

presentes os seguintes conselheiros: Presidente: Cláudia Schiedeck Soares de Souza; 9 

Representantes docentes: Câmpus Bento Gonçalves: Soeni Bellé; Câmpus Canoas: 10 

Cláudio Antonio Cardoso Leite, suplente, titular impossibilitado de participar; Câmpus 11 

Caxias do Sul: José Cláudio Correa Seferim; Câmpus Erechim: Eduardo Angonesi 12 

Predebon; Câmpus Farroupilha: Ricardo Augusto Manfredini; Câmpus Feliz: Eiane 13 

Velasco Simões Portes; Câmpus Ibirubá: Marcos Paulo Ludwig; Câmpus Osório: 14 

Leandro Raizer; Câmpus Porto Alegre: Marcelo Augusto Rauh Schmitt; Câmpus 15 

Restinga: Geanderson de Souza Lenz; Câmpus Rio Grande: Sérgio Ricardo Pereira 16 

Cardoso; Câmpus Sertão: Anderson Luis Nunes. Representantes técnico-17 

administrativos: Câmpus Bento Gonçalves: Fábio Augusto Marin; Câmpus Canoas: 18 

Nara Milbrath de Oliveira, suplente, titular impossibilitado de participar; Câmpus 19 

Caxias do Sul: Valdinei Marcolla; Câmpus Erechim: Ivan José Suszek; Câmpus 20 

Farroupilha: Thaís Roberta Koch; Câmpus Feliz: Núbia Marta Laux; Câmpus Ibirubá: 21 

Jovani José Alberti; Câmpus Porto Alegre: Adriana de Farias Ramos; Câmpus Restinga: 22 

Thaís Teixeira da Silva; Câmpus Rio Grande: Ionara Cristina Albani; Câmpus Sertão: 23 

Valéria Cristina Schu Colombelli. Representantes discentes: Câmpus Canoas: Ana 24 

Maria de Oliveira Correia; Câmpus Caxias do Sul: Miguel Augusto Beulk Carvalho; 25 

Câmpus Erechim: Marcos André Vrielink; Câmpus Feliz: Sigrid Régia Huve;  Câmpus 26 

Porto Alegre: Sara Stumpf Mitchell. Diretores dos Câmpus: Luciano Manfroi, Diretor 27 



do Câmpus Bento Gonçalves; Mariano Nicolao, Diretor do Câmpus Canoas; Tatiana 28 

Weber, Diretora do Câmpus Caxias do Sul; Sérgio Wesner Viana, Diretor do Câmpus 29 

Erechim; Melissa Dietrich da Rosa, Diretora do Câmpus Farroupilha; Giovani 30 

Forgiarini Aiub, representando a Direção do Câmpus Feliz; Migacir Trindade Duarte 31 

Flôres, Diretora do Câmpus Ibirubá; Paulo Roberto Sangoi, Diretor do Câmpus Porto 32 

Alegre; Amilton de Moura Figueiredo, Diretor do Câmpus Restinga; Osvaldo Casares 33 

Pinto, Diretor do Câmpus Rio Grande; Lenir Antônio Hannecker, Diretor do Câmpus 34 

Sertão e representando a Sociedade Civil – Entidade dos Trabalhadores, Edison 35 

Martins Vladimir Terterola.  O conselheiro Rafael Medeiros Vieira justificou ausência 36 

na reunião. Um grupo de servidores do Câmpus Restinga assistiu à sessão. A reunião foi 37 

convocada com a seguinte pauta: 1) Aprovação da minuta de Resolução Complementar 38 

à Resolução 16/2012 referente ao Relatório de Desenvolvimento Institucional; 2) 39 

Aprovação do Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação 2012-2013 40 

IFRS; 3) Aprovação das Alterações do Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia de 41 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas ofertado pelo Câmpus Bento Gonçalves; 4) 42 

Aprovação das Retificações do Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia de Gestão 43 

Ambiental ofertado pelo Câmpus Porto Alegre; 5) Aprovação das Alterações do Projeto 44 

Pedagógico do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental ofertado pelo Câmpus 45 

Sertão; 6) Aprovação das Alterações do Regimento do Comitê de Tecnologia da 46 

Informação; 7) Aprovação dos Pareceres referentes à remoções; 8) Aprovação do 47 

Programa de Capacitação para os servidores do IFRS; 9) Aprovação do Parecer sobre 48 

Títulos do Mercosul; 10) Aprovação do Regimento da Comissão Interna CIS de 49 

Supervisão da Carreira do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 50 

Educação -  PCCTAE. EXPEDIENTE: I. Posse de novos membros: Em virtude da 51 

ausência dos conselheiros que haviam confirmado presença na reunião e, por tratar-se 52 

da primeira participação assinariam termo, não houve posse de novos membros na 53 

reunião.  II.  Aprovação das Atas números 03 e 04/2012 referentes às reuniões 54 

extraordinárias realizadas na data de vinte e cinco de julho de dois mil e doze na 55 

Reitoria do IFRS. Os dois documentos foram aprovados sem ressalvas e devidamente 56 

assinados.  REGIME DE URGÊNCIA: 1º.  O professor Osvaldo Casares Pinto 57 

solicitou a inclusão em regime de urgência do item de pauta relativo à alteração do 58 

parágrafo único do artigo segundo da Resolução 050/2012 do Consup, que diz respeito 59 

à constituição da comissão eleitoral do Câmpus Rio Grande. Através do requerimento 60 

apresentado pelo professor Osvaldo Casares Pinto, o Conselho do Câmpus Rio Grande 61 



manifestou a solicitação nos seguintes termos: “...solicitamos que a eleição da 62 

comissão eleitoral ocorra no prazo de 10 dias após a retomada do calendário 63 

acadêmico”.  A justificativa para tal solicitação, segundo o professor Osvaldo Casares 64 

Pinto é a dificuldade de fazer cumprir os prazos previstos na Resolução 050/2012 em 65 

virtude da greve e o tempo suficiente para encaminhamento dos procedimentos e 66 

realização da eleição dentro dos prazos da nova proposta e sem ferir o Decreto Nº 67 

6.986, de 20 de outubro de 2009. A conselheira Adriana de Farias Ramos solicitou que 68 

a proposta de alteração não interfira no calendário de atividades do processo eleitoral no 69 

Câmpus Porto Alegre.  A inclusão foi aprovada por consenso. 2º. O professor 70 

Geanderson de Souza Lenz apresentou solicitando inclusão em regime de urgência, uma 71 

minuta de resolução sobre o processo de consulta para escolha do diretor geral dos 72 

câmpus Osório, Erechim, Restinga e Feliz e sobre as normas e fluxos institucionais.  A 73 

conselheira Thaís Teixeira da Silva manifestou-se contrária à inclusão em regime de 74 

urgência, dada a importância do tema e sugeriu a inclusão da minuta de resolução como 75 

item de pauta da próxima reunião do Consup.  Em votação, por contraste, a proposta de 76 

inclusão em regime de urgência foi recusada sendo substituída pelo que propôs a 77 

Reitora, a saber, retomar o encaminhamento referente à consulta para escolha de diretor 78 

geral para os câmpus mencionados nos informes gerais da reunião.  III. A conselheira 79 

Adriana de Farias Ramos manifestou-se acolhendo os conselheiros no Câmpus Porto 80 

Alegre e expressando uma consulta ao Consup acerca de procedimentos para correção 81 

de problemas de forma e no que diz respeito à composição da Comissão Permanente de 82 

Pessoal Docente - CPPD constatados no Regimento Interno do Câmpus Porto Alegre 83 

aprovado na reunião do Consup realizada no Câmpus Erechim na data de dezessete de 84 

abril do corrente ano.  A Reitora sugeriu que o tema fosse retomado nos informes gerais 85 

da reunião para encaminhamento, o que foi acatado pela plenária.  ORDEM DO DIA: 86 

1) Alteração do parágrafo único do artigo segundo da Resolução 050/2012 do 87 

Consup. O professor Osvaldo Casares Pinto detalhou a solicitação nos termos do 88 

requerimento, solicitou um esclarecimento sobre a justificativa para a existência da 89 

comissão central prevista na Resolução 050/2012 e tratou da necessidade de uma 90 

definição acerca de turno único ou não para a eleição de que trata a referida resolução. 91 

Sobre a comissão central, a Reitora esclareceu que a legislação em vigor prevê a 92 

constituição da mesma que se faz necessária como instância maior de coordenação do 93 

processo eleitoral.  A questão do turno único ou não precisa ser discutida, afirmou a 94 

Reitora. O professor Leandro Raizer manifestou sua concordância em relação à proposta 95 



apresentada pelo colega professor Osvaldo Casares Pinto acrescentando a necessidade 96 

de previsão de nova data para a assembleia final.  O professor Osvaldo Casares Pinto 97 

esclareceu que a alteração no calendário por ele proposta não interfere necessariamente 98 

na data da assembleia final e a mesma, por consenso da plenária, foi mantida.  Em 99 

relação às novas datas, a plenária propôs: catorze (14) de setembro para o parágrafo 100 

único do artigo segundo da Resolução 050/2012 como prazo para os presidentes dos 101 

Conselhos de Câmpus enviarem, após publicação no Câmpus, ao Conselho Superior do 102 

IFRS ofício com resultado da eleição das comissões eleitorais e vinte e um (21) de 103 

setembro para o parágrafo quarto do artigo terceiro como prazo para a publicação dos 104 

componentes da comissão eleitoral central por parte do Presidente do Consup. Em 105 

relação ao turno único ou não, de que tratou o professor Osvaldo Casares Pinto, a 106 

Reitora sugeriu que o tema seja objeto de discussão da reunião extraordinária do 107 

Consup na qual será deflagrado o processo eleitoral para diretor geral dos Câmpus Porto 108 

Alegre e Rio Grande, o que foi aprovado pela plenária. O processo eleitoral do Câmpus 109 

Bento Gonçalves, por consenso da plenária, servirá de base para o processo eleitoral nos 110 

dois câmpus supracitados.  Submetida a aprovação, a alteração da Resolução 50/2012 111 

do Consup foi aprovada por unanimidade considerando-se as datas propostas e 112 

detalhadas, a saber, catorze e vinte e um de setembro de dois mil e doze. 2) Aprovação 113 

da minuta de Resolução Complementar à Resolução 16/2012 referente ao Relatório 114 

de Desenvolvimento Institucional. O professor Augusto Massashi Horiguti apresentou o 115 

histórico da discussão acerca do tema e a Resolução foi aprovada por unanimidade.  3) 116 

Aprovação do Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação (PDTI) 117 

2012-2013 IFRS (Processo 23419.000845.2012-3). A Reitora falou sobre a 118 

metodologia adotada na elaboração do documento. A Comissão de Orçamento, 119 

Finanças e Gestão Patrimonial do Consup emitiu parecer recomendando ao plenário do 120 

CONSUP que delibere: a) Pela aprovação do PDTI e b) Para que a Diretoria de 121 

Tecnologia da Informação envie ao CONSUP relatórios trimestrais sobre a execução do 122 

PDTI. O Parecer da referida comissão foi aprovado por unanimidade, aprovando assim, 123 

o Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação (PDTI) 2012-2013 IFRS.  4) 124 

Aprovação das Alterações do Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em 125 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas ofertado pelo Câmpus Bento Gonçalves. A 126 

Comissão de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Títulos (CEPEPT) do 127 

Consup emitiu parecer desfavorável à alteração considerando a não observância da 128 

Resolução nº 016/2010 do Consup que trata da obrigatoriedade da confecção de 129 



Relatório de Desenvolvimento Institucional para abertura e alteração de cursos dos 130 

Câmpus do IFRS. No entanto, em virtude da alteração da Resolução que embasou o 131 

parecer desfavorável relatada no item dois da pauta desta reunião, o professor Ricardo 132 

Augusto Manfredini, presidente da CEPEPT manifestou-se pela Comissão de Ensino, 133 

Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Títulos alterando o parecer para favorável à 134 

aprovação do tema.  Em votação, as alterações do Projeto Pedagógico do Curso de 135 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ofertado pelo Câmpus Bento 136 

Gonçalves foram aprovadas por unanimidade. 5) Aprovação das Retificações do 137 

Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental ofertado pelo 138 

Câmpus Porto Alegre.   Constatada uma falha de digitação, o Câmpus Porto Alegre, 139 

através do Memorando 086/2012 encaminhado à Proen solicitou a retificação do PPC 140 

do referido curso e, consequentemente, da Resolução nº 007 de 07 de março de 2012 do 141 

Conselho Superior que aprovava as alterações do Curso supracitado.  A retificação diz 142 

respeito à carga horária da disciplina de Libras.  No PPC e na Resolução mencionada, 143 

em caso de aprovação, onde lê-se: “Língua Brasileira de Sinais – 80 horas/aula – 67 144 

horas/relógio, sendo ministrada em 4 aulas semanais”, leia-se: “Língua Brasileira de 145 

Sinais – 40 horas/aula – 33 horas/relógio, sendo ministrada em 2 horas semanais.  A 146 

Comissão de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Títulos (CEPEPT) do 147 

Consup emitiu parecer favorável à retificação que foi aprovada por unanimidade pela 148 

plenária do Consup.  6) Aprovação das Alterações do Projeto Pedagógico do Curso 149 

de Tecnologia em Gestão Ambiental ofertado pelo Câmpus Sertão. A CEPEPT 150 

emitiu parecer desfavorável à alteração, considerando a ausência do Relatório de 151 

Desenvolvimento Institucional e a não observância do Decreto 5.526/2005 que 152 

regulamenta a oferta da disciplina de Libras.  Em função da aprovação das alterações da 153 

Resolução 16/2012 conforme já relatado, o professor  Ricardo  Augusto Manfredini, 154 

presidente da Comissão de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Títulos do 155 

Consup retirou o parecer emitido pela referida Comissão com o compromisso de 156 

encaminhar novo parecer para inclusão na pauta da próxima reunião do Consup. 7) 157 

Aprovação das Alterações do Regimento da Comitê de Tecnologia da Informação. 158 

A Comissão de Legislação, Normas, Regimentos, Redação e Recursos CLNRRR do 159 

Consup  emitiu parecer favorável à alteração. Após algumas manifestações e alguns 160 

esclarecimentos acerca do processo de elaboração do documento, o mesmo foi 161 

submetido a votação e aprovado por consenso.  8) Aprovação dos Pareceres 162 

referentes à remoções. O professor Leandro Raizer apresentou os dois pareceres e 163 



agradeceu aos servidores, de modo particular a Comissão anterior e a Diretoria de 164 

Gestão de Pessoas que contribuíram para que a CLNRRR atingisse o objetivo de dar 165 

resposta a todos os processos que foram submetidos à apreciação da referida Comissão.   166 

O professor  Leandro Raizer falou ainda sobre a importância da retomada do trabalho de 167 

revisão dos documentos (Regimento, Estatuto...) que teve uma pausa em função da 168 

greve dos servidores.  Os pareceres apresentados pelo professor Leandro Raizer foram 169 

os seguintes: I) Atendendo a solicitação da servidora interessada, a CLNRRR do 170 

Consup solicita o arquivamento do processo nº 23365.000115.2012-11, e o 171 

prosseguimento do processo de remoção da servidora constante neste processo e  II) 172 

Pedido de reconsideração da remoção da servidora constante no processo nº n. 173 

23365.000109.2012-55. A CLNRRR do Consup entende que tal solicitação, através de 174 

processo semelhante analisado e parecer submetido e apreciado pelo pleno do Consup, 175 

já possui fluxo padrão de encaminhamento. Neste sentido, a CLNRRR solicitou que a 176 

Presidência do Consup dê o devido encaminhamento, com consulta a Administração 177 

(Reitoria e os dois Campus), quanto ao deferimento de tal solicitação nos termos do que 178 

estabelece o art. 36 da Lei 8112/90.  A conselheira Adriana de Farias Ramos reforçou o 179 

encaminhamento proposto pelo segundo parecer apresentado afirmando que, como já 180 

foi feito o debate sobre a anulação da remoção de uma servidora e o encaminhamento 181 

foi de diálogo entre o local de lotação e o de destino o encaminhamento deve ser feito 182 

no sentido de os processos chegarem ao Consup contando com os pareceres dos dois 183 

locais, a saber, de lotação e de destino do servidor que solicita anulação de remoção.  Os 184 

pareceres emitidos pela CLNRRR e a sugestão apresentada pela conselheira Adriana de 185 

Farias Ramos foram aprovados por unanimidade. 9) Aprovação do Programa de 186 

Capacitação para os servidores do IFRS. A conselheira Adriana de Farias Ramos 187 

apresentou o parecer da CLNRRR contendo proposições de alterações. A Reitora 188 

sugeriu que se procedesse à leitura e fosse submetida à votação cada proposição 189 

individualmente.  O conselheiro Fábio Augusto Marin afirmou que não foi cumprido o 190 

determinado em reunião anterior, a saber, a inclusão do Programa de Bolsas ao 191 

Programa de Capacitação para que ambos fossem submetidos à apreciação do Consup 192 

num mesmo item de pauta.  O programa de bolsas, segundo ele, não consta no 193 

documento apresentado aos conselheiros.  O conselheiro Fábio Augusto Marin 194 

apresentou uma série de outros questionamentos ao documento que justificam a falta de 195 

condições para aprovação e propôs a retirada do parecer da pauta para que o Programa 196 

de Capacitação pudesse ser refeito na discussão com a comunidade. A conselheira 197 



Adriana de Farias Ramos afirmou que o documento está de acordo com o que prevê a 198 

legislação e chamou a atenção para o fato de que a aprovação do Programa de 199 

Capacitação é necessário, não só porque traz benefícios à carreira dos servidores, mas 200 

também porque a capacitação dos servidores interfere diretamente na melhoria do 201 

desempenho das atividades, o que é positivo para o Instituto. O professor Cláudio 202 

Antonio Cardoso Leite pediu vistas do processo e a Reitora esclareceu então que o 203 

pedido de vistas encerra a discussão do tema.  10) Aprovação do Parecer sobre 204 

Títulos do Mercosul. O professor Leandro Raizer contextualizou o tema e apresentou o 205 

parecer da CLNRRR. Considerando a análise da legislação e a atual oferta de cursos de 206 

graduação e Pós-Graduação no IFRS, a CLNRRR manifestou-se contrária ao 207 

procedimento de reconhecimento interna-corporis de títulos de Pós-Graduação obtidos 208 

no exterior, incluindo países do Mercosul. O conselheiro Fábio Augusto Marin reforçou 209 

o conteúdo do parecer enfatizando que não é de competência do Consup deliberar sobre 210 

o tema.  O professor Lenir Antônio Hannecker falou sobre a trajetória desta 211 

reivindicação destacando que os gestores, no entanto precisam cumprir a legislação.  A 212 

solicitação dos colegas, segundo ele, é compreensível, houve investimento.  Para que 213 

outros servidores no Brasil não continuem sendo prejudicados, o Ministério da 214 

Educação, na opinião do professor Lenir Antônio Hannecker deveria posicionar-se 215 

sobre o tema. O parecer emitido pela CLNRRR é procedente, afirmou o professor Lenir 216 

Antônio Hannecker. O professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt manifestou-se 217 

favorável ao parecer e esclareceu que para todas as instituições estrangeiras os 218 

procedimentos para validação de diplomas no Brasil são os mesmos. A solução para a 219 

questão, segundo o professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt é, antes de iniciar um 220 

curso no exterior, investigar se existe no Brasil um programa de Pós-Graduação com 221 

condições legais para validar o diploma.  Submetido à votação, o parecer da CLNRRR 222 

foi aprovado por unanimidade. 11) Aprovação do Regimento da Comissão Interna 223 

CIS de Supervisão da Carreira do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-224 

Administrativos em Educação -  PCCTAE.   A conselheira Adriana de Farias Ramos 225 

fez um esclarecimento histórico do processo de elaboração do referido Regimento e 226 

apresentou o parecer da CLNRRR favorável à criação do Regimento da CIS que foi 227 

aprovado por unanimidade.   Informes gerais: I. A Reitora retomou o tema referente à 228 

consulta para os cargos de diretor geral dos Câmpus Osório, Erechim, Restinga e Feliz 229 

que havia sido apresentado no início da sessão, esclarecendo que este é um processo 230 

eleitoral não formal que precisa ser discutido com a comunidade para elaborar uma 231 



metodologia e propôs o seguinte encaminhamento: emissão de uma portaria nomeando 232 

os conselheiros do Consup representantes dos câmpus supracitados como membros de 233 

uma comissão que terá como atribuição a elaboração e apresentação de uma 234 

metodologia para o processo de consulta para o cargo de diretor geral dos câmpus 235 

Osório, Erechim, Restinga e Feliz.  A conselheira Thaís Teixeira da Silva sugeriu a 236 

realização de um processo de escolha nos câmpus para indicação dos nomes para a 237 

comissão proposta no encaminhamento.  A Reitora comentou que os conselheiros 238 

nomeados pela Portaria terão a responsabilidade de discutir com a base e acrescentou 239 

que o que está sendo proposto no momento não é a constituição de uma comissão 240 

eleitoral, e sim uma comissão para estruturar uma metodologia que deverá ser 241 

apresentada para apreciação e aprovação do Consup.  A conselheira Thaís Teixeira da 242 

Silva solicitou que esteja firmada na portaria a necessidade de discussão da proposta de 243 

metodologia com a comunidade.  A Reitora sistematizou então o encaminhamento 244 

afirmando que será emitida a portaria nomeando os conselheiros como já relatado e 245 

afirmando a necessidade de discussão com a comunidade. O referido documento e a 246 

convocação para reunião serão enviados aos conselheiros por mensagem eletrônica, 247 

afirmou a Reitora. II.  A Reitora e o conselheiro Fábio Augusto Marin procederam 248 

alguns comunicados referentes aos dois concursos em andamento no IFRS, a saber, para 249 

docentes e para técnico-administrativos, justificando a pausa no cronograma de ambos. 250 

III.  Em relação à questão apresentada no início da reunião pela conselheira Adriana de 251 

Farias Ramos, referente ao Regimento Interno do Câmpus Porto Alegre, a Reitora 252 

propôs e foi aprovado o seguinte encaminhamento: O Conselho do Câmpus Porto 253 

Alegre e de outros que possam constatar situação semelhante à daquele Câmpus, 254 

poderão fazer a revisão do que considerarem necessário, e aprovar as alterações de 255 

forma, submetendo para apreciação do Conselho Superior as alterações relevantes.  IV. 256 

A conselheira Adriana de Farias Ramos indagou sobre a retomada do calendário 257 

estatuinte que foi suspenso em virtude da greve sugerindo a delegação para a comissão 258 

estatuinte refazer o calendário.  A Reitora, no entanto propôs que o calendário da 259 

estatuinte seja retomado após a apresentação de proposta de recuperação do calendário 260 

acadêmico.  O calendário de recuperação, afirmou a Reitora, deve ser submetido à 261 

apreciação e aprovação do Consup, o que gera a necessidade de realização de uma 262 

reunião extraordinária.  A Reitora sugeriu e a plenária concordou que a retomada da 263 

estatuinte seja feita na mesma reunião de aprovação do calendário acadêmico.   O 264 

processo da estatuinte, segundo a Reitora e a plenária deverá ser retomado com uma 265 



revisão do que já foi feito. Ficou determinado que será convocada uma reunião 266 

extraordinária do Consup com data a ser definida tendo como pauta:  Eleição para o 267 

cargo de diretor geral dos Câmpus Porto Alegre e Rio Grande, Aprovação do calendário 268 

acadêmico e  Calendário da Estatuinte.  A Reitora propôs e foi aprovado ainda que, 269 

assim que as atividades retornarem nos câmpus ao término da greve, a Comissão 270 

estatuinte, após período de discussão dos calendários dos câmpus, realize uma reunião 271 

para discutir os próximos encaminhamentos para apresentar uma proposta na reunião 272 

extraordinária a ser agendada conforme relatado nas linhas anteriores.  A professora 273 

Tatiana Weber indagou se a aprovação dos calendários acadêmicos não seria 274 

competência dos conselhos de Câmpus ao que a Reitora esclareceu que a aprovação do 275 

calendário acadêmico com a reposição dos dias letivos em virtude da greve é exceção e, 276 

como tal, deve ser submetida à aprovação do Consup, o que não invalida, no entanto, a 277 

passagem pelo conselho de câmpus antes de submeter ao Consup.  O trâmite a ser 278 

seguido para aprovação do Calendário acadêmico neste caso, afirmou a Reitora, é: 279 

discussão com a comunidade, apreciação no Conselho de Câmpus e encaminhamento 280 

para aprovação do Consup.  No que diz respeito à recuperação dos dias letivos, a 281 

Reitora solicitou atenção dos conselheiros para que não falte nos câmpus, no período de 282 

recuperação dos dias letivos, a atuação de técnico-administrativos. A professora Tatiana 283 

Weber indagou se as aulas podem ser retomadas ao término da greve mesmo que o 284 

calendário acadêmico ainda não tenha sido aprovado, ao que a Reitora respondeu 285 

afirmativamente.  A Reitora chamou a atenção para o fato de que os câmpus que não 286 

concluíram o semestre deverão fazê-lo ao retornar as atividades após a greve.  Deverá 287 

ainda ser garantido tempo para as matrículas.  A conselheira Thaís Teixeira da Silva 288 

indagou se cada câmpus fará o seu calendário acadêmico ou será o mesmo para todos os 289 

câmpus. A Reitora respondeu que cada câmpus fará o seu de acordo com os dias que 290 

precisam ser recuperados.  O conselheiro Fábio Augusto Marin indagou se a aprovação 291 

dos calendários no Consup será individualmente para cada câmpus ao que a Reitora 292 

emitiu resposta afirmativa. A professora Tatiana Weber indagou se o conselho de 293 

câmpus deverá emitir resolução de aprovação do calendário ao que a Reitora respondeu 294 

que deve ser emitida pelo conselho de câmpus resolução de aprovação do calendário 295 

acadêmico e reposição de horas dos técnico-administrativos formalizando a 296 

recuperação.  O professor Paulo Roberto Sangoi agradeceu a presença dos conselheiros 297 

do Consup no Câmpus Porto Alegre. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza, 298 

Reitora, agradeceu a presença de todos e às dezesseis horas deu por encerrada a sessão. 299 



Nada mais havendo a constar, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será 300 

assinada por mim e pelos presentes.  Porto Alegre, vinte e oito de agosto de dois mil e 301 

doze. 302 
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