
 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

CONSELHO SUPERIOR 
 

ATA Nº 06/2012 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e doze, com início às catorze horas e 1 

trinta minutos, no Centro Empresarial de Osório localizado na Rua João Sarmento, 249, 2 

Centro, em Osório/RS, foi realizada a sexta e última reunião ordinária do ano dois mil e 3 

doze do Conselho Superior – Consup – do IFRS. A sessão foi convocada e coordenada pela 4 

Reitora do IFRS, professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza com a assessoria do Pró-5 

Reitor de Desenvolvimento Institucional, professor Augusto Massashi Horiguti e 6 

secretariada pela pedagoga Margarete de Quevedo. Estiveram presentes os seguintes 7 

conselheiros: Presidente: Cláudia Schiedeck Soares de Souza; Representantes da Sociedade 8 

Civil - Entidade Patronal: (SIMPLÁS) Eugênio Razzera.  Representantes dos servidores 9 

docentes: Câmpus Bento Gonçalves: Soeni Bellé; Câmpus Canoas: Cláudio Antônio 10 

Cardoso Leite; Câmpus Caxias do Sul: André Luiz Portanova Laborde, suplente, titular 11 

impossibilitado de participar; Câmpus Erechim: Eduardo Angonesi Predebon; Câmpus 12 

Farroupilha: Ricardo Augusto Manfredini; Câmpus Ibirubá: Marcos Paulo Ludwig; 13 

Câmpus Osório: Andressa Caroline Schneider; Câmpus Porto Alegre: Marcelo Augusto 14 

Rauh Schmitt; Câmpus Restinga: Claudio Henrique Kray; Câmpus Sertão: Anderson Luis 15 

Nunes.  Representantes dos servidores técnico-administrativos: Câmpus Bento Gonçalves: 16 

Fábio Augusto Marin; Câmpus Canoas: Viviane Marmentini; Câmpus Caxias do Sul: 17 

Valdinei Marcolla; Câmpus Erechim: Ivan José Suszek; Câmpus Farroupilha: Thaís 18 

Roberta Koch; Câmpus Feliz: Núbia Marta Laux; Câmpus Ibirubá: Tiago de Paulo Leão, 19 

suplente, titular impossibilitado de participar; Câmpus Osório: Vera Marisa Gasparetto; 20 

Câmpus Porto Alegre: Adriana de Farias Ramos; Câmpus Restinga: Márcia Pereira 21 

Pedroso; Câmpus Sertão: Valéria Cristina Schu Colombelli. Representantes dos Discentes: 22 

Câmpus Caxias do Sul: Carla Fabiane Bonatto; Câmpus Erechim: Ricardo Argenta; 23 

Câmpus Farroupilha: Sandro Lazari; Câmpus Osório: Dorival José Lehnen; Câmpus 24 

Restinga: Luiz Carlos Ribeiro de Oliveira e Câmpus Sertão: Vitor Zangirolami Depieri.  25 



Diretores dos Câmpus: professor Luciano Manfroi, Diretor do Câmpus Bento Gonçalves; 26 

professor Mariano Nicolao, Diretor do Câmpus Canoas; professora Tatiana Weber, Diretora 27 

do Câmpus Caxias do Sul; professor Sérgio Wesner Viana, Diretor do Câmpus Erechim; 28 

professora Melissa Dietrich da Rosa, Diretora do Câmpus Farroupilha; professora Migacir 29 

Trindade Duarte Flôres, Diretora do Câmpus Ibirubá; professor Roberto Saouaya, Diretor 30 

do Câmpus Osório; professor Lenir Antônio Hannecker, Diretor do Câmpus Sertão; 31 

professor Paulo Roberto Sangoi, Diretor do Câmpus Porto Alegre e professor Amilton de 32 

Moura Figueiredo, Diretor do Câmpus Restinga. A Pró-Reitora de Extensão, professora 33 

Viviane Silva Ramos, o Diretor de Gestão de Pessoas Luiz Vicente Koche Vieira e a 34 

servidora Adriana Rosa Majola Romagna da Silva acompanharam a sessão na condição de 35 

ouvintes. O conselheiro Edison Vladimir Martins Terterola justificou ausência na reunião.  36 

A Entidade Patronal: (SIMPLÁS) comunicou o desligamento do senhor Victor Oscar 37 

Borkoski, representante suplente no Consup, de sua função de Diretor Executivo da 38 

entidade. Em virtude da conclusão de seu mandato, o conselheiro Édson Régis de Jesus 39 

representante técnico-administrativo do Câmpus Canoas solicitou formalmente 40 

desligamento do Consup. A pauta da convocação foi a seguinte: 1. Homologação do 41 

resultado final dos Processos de Consulta Eleitoral para os Cargos de Diretor-Geral do 42 

Câmpus Porto Alegre e Câmpus Rio Grande; 2. Posse de novos membros; 3. Aprovação da 43 

ata nº 05, referente à 5ª reunião ordinária ocorrida no Câmpus Restinga; 4. Aprovação do 44 

Calendário de Reuniões para 2013, considerando a aprovação do contido na ata nº 06, de 45 

20/12/2011; (Câmpus Caxias do Sul – previsão para fevereiro/2013 e Câmpus Feliz, 46 

previsão para abril/2013); 5. Agendamento de reunião extraordinária para o mês de março 47 

de 2013 - no período de 18 a 22, preferência no dia 19 de março (terça-feira). A reunião 48 

servirá para aprovar a Prestação de Contas 2012; 6. Recomposição da Comissão de 49 

Legislação, Normas, Regimentos, Redação e Recursos e da Comissão de Orçamento, 50 

Finanças e Gestão Patrimonial; 7. Homologação da Resolução ad referendum nº 103, de 14 51 

de novembro de 2012 (Aprova ad referendum do Conselho Superior as alterações do 52 

Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental ofertado pelo 53 

Câmpus Sertão IFRS); 8. Aprovação do Plano Anual da Auditoria Interna para o exercício 54 

de 2013 – PAINT/2013;  9. Aprovação de Pareceres da Comissão de Legislação, Normas, 55 

Regimentos, Redação e Recursos - CLNRRR: 9.1. Definição dos valores mensais das 56 



bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX; 9.2. Revisão do 57 

Programa Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX; 9.3. Aprovação do Regimento da 58 

Comissão de Segurança da Informação e Comunicação (CSIC); 9.4. Criação do Regimento 59 

Geral da CPPD; 9.5. Proposta de Resolução que regulamenta o retorno em relação às 60 

avaliações da CPA e SPA do IFRS; 10. Aprovação de Pareceres da Comissão de Ensino, 61 

Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Títulos: 10.1. Aprovação do Projeto Pedagógico do 62 

Curso de Licenciatura em Matemática, a ser ofertado pelo Câmpus Canoas; 10.2. 63 

Aprovação das alterações do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática, 64 

ofertado pelo Câmpus Ibirubá; 10.3. Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de 65 

Especialização em Mídias na Educação, a ser ofertado pelo Câmpus Rio Grande; 10.4. 66 

Aprovação das alterações do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em 67 

Viticultura, ofertado pelo Câmpus Bento Gonçalves; 10.5. Aprovação das alterações do 68 

Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial, ofertado 69 

pelo Câmpus Canoas; 10.6. Aprovação das alterações do Projeto Pedagógico do Curso 70 

Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, ofertado pelo Câmpus Sertão; 10.7. 71 

Aprovação das alterações do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em 72 

Alimentos, ofertado pelo Câmpus Sertão; 10.8. Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso 73 

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, a ser ofertado pelo 74 

Câmpus Sertão; 11. Proposta de Resolução que dispõe sobre a metodologia de construção 75 

de um currículo mínimo para os cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFRS 76 

(Conselheiro Cláudio Antônio Cardoso Leite); 12. Deliberação sobre a doação e 77 

transferência dos bens adjudicados da ULBRA - Câmpus Porto Alegre; 13. Revisão das 78 

atribuições da Comissão Estatuinte; 14. Flexibilização da jornada de trabalho dos 79 

servidores técnico-administrativos (30 horas semanais); 15. Discussão sobre a utilização do 80 

Prédio da Rua Ramiro Barcelos (Câmpus Porto Alegre), em decorrência do Ofício 81 

0753/2012-GR da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS; 16. Homenagens; 82 

17. Assuntos Gerais.  Às quatorze horas e trinta minutos, dando início à sessão, a Reitora e 83 

Presidente do Consup saudou os conselheiros presentes, pediu desculpas pela sua ausência 84 

na sexta reunião extraordinária do Consup que precedeu esta reunião e deu início à sessão 85 

adiando a pauta para proceder, de imediato, o ato de homenagem, item final da pauta.  Para 86 

a condução do referido ato, a Reitora passou a palavra para o professor Paulo Roberto 87 



Sangoi, propositor da homenagem. Três pessoas que através de seu trabalho contribuem 88 

para o desenvolvimento da Educação Profissional, particularmente, com as ações do IFRS, 89 

foram convidadas e marcaram presença na reunião para receber a homenagem, sendo elas: 90 

Daniel Lursen, Maria Guaneci Marques de Ávila e Rose Carla Silva Correa. O professor 91 

Paulo Roberto Sangoi convidou os três homenageados para a composição da mesa. A 92 

Reitora lhes entregou um diploma de honra ao mérito e uma placa de gratidão pelos 93 

serviços prestados ao IFRS. Os convidados homenageados fizeram uso da palavra. Daniel 94 

Lursen agradeceu, em nome da justiça federal, a homenagem recebida, estendendo-a a 95 

todos os seus colegas e falou sobre o valor da educação no processo de formação de 96 

cidadãos e de desenvolvimento social. Maria Guaneci Marques de Ávila agradeceu a 97 

homenagem e tratou da importância das políticas públicas que possibilitam o ingresso das 98 

classes menos favorecidas à educação, bem como do valor do coletivo na construção de 99 

uma sociedade igualitária. Rose Carla Silva Correa manifestou o prazer em receber a 100 

homenagem, comentou que o maior pagamento de um trabalho é a sensação do dever 101 

cumprido e parabenizou o IFRS pelo memorável trabalho realizado. Encerrando o ato de 102 

homenagem a Reitora afirmou que a homenagem expressa um reconhecimento profundo 103 

pela contribuição dos três na consolidação e construção do IFRS. Agradeceu a cada um 104 

manifestando o compromisso do IFRS em honrar o trabalho realizado por eles em prol da 105 

causa da Educação Profissional. O professor Paulo Roberto Sangoi agradeceu a presença de 106 

todos e declarou encerrada a homenagem. A mesa foi desfeita para a continuidade da 107 

sessão. EXPEDIENTE: 1º) Aprovação da Ata número 05 (5ª reunião ordinária realizada 108 

no Câmpus Restinga em 16 de outubro de 2012). O documento foi aprovado sem ressalvas 109 

e devidamente assinado.  2º) Solicitação de inclusão em Regime de Urgência: I. Paridade 110 

nas comissões. O professor Sérgio Wesner Viana manifestou-se acerca da necessidade de 111 

uma revisão dos regimentos internos dos câmpus no que diz respeito à paridade em 112 

determinadas comissões com suas particularidades, sugerindo uma discussão sobre o tema. 113 

A Reitora acrescentou à manifestação do professor Sérgio Wesner Viana, a constatação da 114 

não padronização dos conselhos de câmpus previstos nos regimentos internos. A 115 

conselheira Adriana de Farias Ramos retomou a indicação de incorporar a questão no 116 

Regimento Geral do IFRS.  O professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt tratou da 117 

necessidade de uma revisão dos regimentos internos dos câmpus atendendo ao que havia 118 



sido determinado quando da aprovação dos mesmos, sugerindo que tal revisão seja feita por 119 

uma comissão até a data da próxima reunião do Consup. Houve consenso da plenária em 120 

relação à sugestão apresentada pelo professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt e foi então 121 

constituída uma comissão formada pelos conselheiros André Luiz Portanova Laborde, 122 

Marcelo Augusto Rauh Schmitt e Tatina Weber que farão a revisão dos regimentos internos 123 

dos câmpus e encaminharão o tema para a pauta da próxima reunião do Consup. II. Debate 124 

sobre o estágio probatório e mobilidade dos servidores. A conselheira Adriana de Farias 125 

Ramos solicitou a retirada do debate sobre os dois temas mencionados do fluxo 126 

extraordinário do Consup para que o processo de discussão seja conduzido pela Diretoria 127 

de Gestão de Pessoas. O professor Augusto Massashi Horiguti comentou que o 128 

encaminhamento do fluxo de discussão foi dado pelo próprio Consup. A Reitora sugeriu e 129 

foi aprovado por consenso o seguinte encaminhamento para o tema: a Diretoria de Gestão 130 

de Pessoas apresentará ao Consup um novo fluxo de discussão do estágio probatório e da 131 

mobilidade dos servidores e os temas serão retirados do fluxo extraordinário do Consup. 132 

III. Inclusão de tema. A Reitora solicitou e foi aprovada a inclusão de solicitação de 133 

emissão de uma Resolução de autorização de suas viagens internacionais como 134 

representante do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 135 

Profissional, Científica e Tecnológica – CONIF. PAUTA: 1. Recomposição da Comissão 136 

de Legislação, Normas, Regimentos, Redação e Recursos e da Comissão de 137 

Orçamento, Finanças e Gestão Patrimonial. O conselheiro Mariano Nicolao declinou de 138 

sua indicação para a Comissão de Legislação Normas, Regimentos, Redação e Recursos 139 

(Resolução nº 100/2012) em virtude do fato de já integrar a Comissão de Orçamento 140 

Finanças e Gestão Patrimonial. Em virtude do término de seu mandato, o conselheiro 141 

Édson Régis de Jesus representante técnico-administrativo do Câmpus Canoas solicitou 142 

formalmente seu desligamento do Consup apontando a necessidade de indicação de um 143 

novo conselheiro para compor a Comissão de Orçamento, Finanças e Gestão Patrimonial, 144 

da qual ele fazia parte. O professor Claudio Henrique Kray disponibilizou-se e foi aprovado 145 

para substituir o colega professor Mariano Nicolao na Comissão de Legislação Normas, 146 

Regimentos, Redação e Recursos.  O professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt comentou 147 

que, em virtude da conclusão do mandato do professor Sérgio Wesner Viana no Consup, a 148 

Comissão de Orçamento, Finanças e Gestão Patrimonial da qual ele era membro conta com 149 



duas vagas a serem preenchidas.  Foram então indicados e aprovados para as duas referidas 150 

vagas (até então ocupadas pelos conselheiros  Édson Régis de Jesus e Sérgio Wesner 151 

Viana) na Comissão de Orçamento, Finanças e Gestão Patrimonial os conselheiros Ricardo 152 

Argenta e Tatiana Weber. 2. Resolução de autorização de viagens.  A Reitora solicitou a 153 

emissão de uma Resolução aprovando sua viagem à Alemanha e Reino Unido, na data de 154 

vinte e oito de janeiro de 2013 a nove de fevereiro de dois mil e treze e propôs, para evitar 155 

novas resoluções ad referendum, a emissão de uma resolução do Consup autorizando todas 156 

as viagens internacionais para as quais ela for convocada a representar o Conif em 2013. A 157 

aprovação do tema foi parcial ficando assim determinado por consenso: será emitida 158 

Resolução aprovando a viagem à Alemanha e Reino Unido conforme já mencionado e, para 159 

novas viagens a solicitação de aprovação entrará em pauta nas reuniões do Consup e 160 

quando não houver prazo hábil até a reunião do Órgão, será emitida Resolução ad 161 

referendum a ser homologada na reunião seguinte.  3. Homologação do resultado final 162 

dos processos de consulta eleitoral para os cargos de Diretor Geral do Câmpus Porto 163 

Alegre e Câmpus Rio Grande.  Através do Memorando n.º 961/2012 a Comissão Eleitoral 164 

Central comunicou à Presidência do Consup o resultado final dos processos de consulta 165 

eleitoral para os cargos de Diretor Geral do Câmpus Porto Alegre e do Câmpus Rio Grande, 166 

informando os candidatos eleitos, a saber: Câmpus Porto Alegre: Paulo Roberto Sangoi e 167 

Câmpus Rio Grande: Luis Ângelo Sobreiro Bulla. A Reitora apresentou ao Consup os 168 

servidores eleitos para o referido cargo nos dois câmpus mencionados e a homologação do 169 

resultado final dos processos de consulta eleitoral para os cargos de Diretor Geral do 170 

Câmpus Porto Alegre e Câmpus Rio Grande foi aprovada por unanimidade. A Reitora fez 171 

referência apresentando à plenária também os novos Diretores Gerais indicados pelas 172 

respectivas comunidades que assumirão o cargo em janeiro de dois mil e treze, nos câmpus 173 

Erechim, Osório, Restinga e Feliz.  4. Aprovação do Calendário de Reuniões para 2013, 174 

considerando a aprovação do contido na ata nº 06, de 20/12/2011: (Câmpus Caxias do 175 

Sul – previsão para fevereiro/2013 e Câmpus Feliz, previsão para abril/2013).  Para a 176 

construção da proposta de calendário considerou-se a determinação da reunião do Consup 177 

realizada em vinte de dezembro de dois mil e onze, mantendo-se a proposta de local para 178 

realização das duas primeiras reuniões ordinárias do Consup em dois mil e treze conforme 179 

relatado no item de pauta, concluindo assim o rodízio da realização das reuniões nos 180 



câmpus. Em relação ao local das reuniões, considerando a conclusão do rodízio, a Reitora 181 

consultou a plenária acerca de continuidade do rodízio nos câmpus com início de um novo 182 

ciclo ou estabelecimento de um local fixo para realização das mesmas. A conselheira 183 

Adriana de Farias Ramos destacou que a experiência de realização das reuniões nos câmpus 184 

foi muito válida.  No entanto, gerou desgaste e houve pouca integração do conselho com a 185 

comunidade dos câmpus onde aconteceram as reuniões.  Duas possibilidades foram então 186 

apresentadas pela conselheira Adriana de Farias Ramos: fixar local para realização das 187 

reuniões do Consup ou criar efetivamente a integração com possibilidade de manifestação 188 

do câmpus que acolhe o Consup na reunião.  A Reitora fez menção à Reitoria Itinerante, 189 

concordou com a manifestação da conselheira Adriana de Farias Ramos e propôs a 190 

conclusão do ciclo nas duas primeiras reuniões ordinárias de dois mil e treze, e 191 

estabelecimento de local fixo para as demais reuniões, retomando a discussão sobre o tema 192 

ao final de dois mil e treze quando da construção do calendário para o ano seguinte, 193 

avaliando a proposta da Reitoria e do Consup itinerante.  A Reitora comentou também que 194 

alguns câmpus não contam ainda com estrutura necessária para sediar a reunião do Consup.  195 

O conselheiro Fábio Augusto Marin manifestou-se favorável à realização das reuniões do 196 

Consup nos câmpus em forma de rodízio, considerando “salutar” a presença do Órgão nos 197 

câmpus e propôs a realização de reuniões regionalizadas. A Reitora retomou a proposta 198 

segundo a qual o tema do rodízio das reuniões nos câmpus voltaria a ser discutido ao final 199 

do ano dois mil e treze. Considerando a carência de vaga para estacionamento de veículos 200 

na Reitoria e no seu entorno, a professora Melissa Dietrich da Rosa sugeriu e foi aprovado 201 

que as reuniões, quando agendadas com local Bento Gonçalves sejam realizadas no 202 

Câmpus Bento Gonçalves ou no Câmpus Farroupilha.  Para o local das reuniões foi 203 

aprovado por consenso, o que segue: será concluído o rodízio conforme já relatado e as 204 

demais reuniões ordinárias de dois mil e treze terão por local Bento Gonçalves e Porto 205 

Alegre. Para as reuniões extraordinárias a Reitoria apresentará ao Consup um calendário, 206 

considerando a previsão de uma reunião em março e uma em julho de dois mil e treze. 207 

Quando da construção e aprovação do calendário para dois mil e catorze, o local de 208 

realização das reuniões deverá voltar a ser tema de discussão.  A Reitora passou a palavra 209 

para o professor Augusto Massashi Horiguti que apresentou a proposta de calendário que 210 

foi aprovado por unanimidade. As reuniões do Consup em dois mil e treze serão realizadas 211 



nos seguintes dias e locais: 1ª Reunião Ordinária: 26/02/2013 -Local: Câmpus Caxias do 212 

Sul - Prazo para envio à secretaria do Consup: 18/02/2013 - Prazo para envio da Pauta aos 213 

Conselheiros: 19/02/2013; 2ª Reunião Ordinária: 23/04/2013 - Local: Câmpus Feliz - Prazo 214 

para envio à secretaria do Consup: 15/04/2013 - Prazo para envio da Pauta aos 215 

Conselheiros: 16/04/2013; 3ª Reunião Ordinária: 25/06/2013 - Local: Câmpus Bento 216 

Gonçalves/ Câmpus Farroupilha - Prazo para envio à secretaria do Consup: 16/06/2013 - 217 

Prazo para envio da Pauta aos Conselheiros: 17/06/2013; 4ª Reunião Ordinária: 20/08/2013 218 

- Local: Câmpus Porto Alegre - Prazo para envio à secretaria do Consup: 12/08/2013 -Prazo 219 

para envio da Pauta aos Conselheiros: 13/08/2013; 5ª Reunião Ordinária: 22/10/2013 - 220 

Local: Câmpus Bento Gonçalves/ Câmpus Farroupilha - Prazo para envio à secretaria do 221 

Consup: 14/10/2013 - Prazo para envio da Pauta aos Conselheiros: 15/10/2013; 6ª Reunião 222 

Ordinária: 03/12/2013 - Local: Câmpus Porto Alegre - Prazo para envio à secretaria do 223 

Consup: 25/11/2012 - Prazo para envio da Pauta aos Conselheiros: 26/11/2012. 5. 224 

Agendamento de reunião extraordinária para o mês de março de 2013 - no período de 225 

18 a 22, preferência no dia 19 de março (terça-feira). A reunião terá como pauta a 226 

aprovação da Prestação de Contas 2012. A solicitação de agendamento da referida reunião 227 

foi apresentada por meio de mensagem eletrônica pelo Administrador Eduardo da Rocha 228 

Bassi - Assessor do Departamento de Planejamento Estratégico. A Reitora defendeu a 229 

necessidade de agendamento de uma reunião extraordinária tendo como pauta a Prestação 230 

de Contas 2012. A conselheira Adriana de Farias Ramos expressou um questionamento 231 

acerca do fluxo, ao que a Reitora respondeu que o mesmo não será alterado. O conselheiro 232 

Fábio Augusto Marin indagou se a pauta da referida reunião será a avaliação ou aprovação 233 

da Prestação de Contas 2012, ao que o professor Augusto Massashi Horiguti esclareceu que 234 

deverá estar em pauta a aprovação do referido documento.  O professor Marcelo Augusto 235 

Rauh Schmitt comentou que na reunião a ser agendada, a Prestação de Contas 2012 deverá 236 

ser analisada supondo que o documento estará em condições para ser aprovado, solicitou 237 

que os documentos sejam devidamente encaminhados à Comissão de Orçamento, Finanças 238 

e Gestão Patrimonial e concluiu chamando a atenção para o fato de que a aprovação da 239 

Prestação de Contas é prerrogativa do Consup, além de ser exigência o Tribunal de Contas 240 

da União. A proposta de agendamento da reunião extraordinária nos termos do item de 241 

pauta foi aprovada e a data será incluída no calendário de reuniões extraordinárias, 242 



conforme relatado no terceiro item desta pauta.  6. Homologação da Resolução ad 243 

referendum nº 103, de 14 de novembro de 2012 (Aprova ad referendum do Conselho 244 

Superior as alterações do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em 245 

Gestão Ambiental ofertado pelo Câmpus Sertão IFRS). A Reitora propôs e foi aprovada 246 

a junção do item com o Parecer nº 15 da Comissão de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-247 

Graduação e Títulos “Alterações do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia 248 

em Gestão Ambiental, ofertado pelo Câmpus Sertão” e o tema foi votado no item 9.6 desta 249 

pauta. 7. Aprovação do Plano Anual da Auditoria Interna para o exercício de 2013 – 250 

PAINT/2013. A solicitação foi feita através do Memorando nº 39/2012 emitido pela 251 

Auditoria Interna do IFRS. A Reitora procedeu à leitura da mensagem eletrônica recebida 252 

do servidor Marcelo Juarez Vizzotto, coordenador de Auditoria Interna do IFRS, 253 

solicitando a inclusão do tema na pauta.   O conselheiro Fábio Augusto Marin pediu vistas 254 

do processo. A Reitora chamou a atenção para a necessidade de aprovação do tem para o 255 

exercício dois mil e treze. O conselheiro Fábio Augusto Marin retirou o pedido de vistas 256 

solicitando que para novos encaminhamentos, os documentos sejam disponibilizados aos 257 

conselheiros em tempo hábil para avaliação.  A Reitora comprometeu-se em encaminhar 258 

um documento para a Auditoria Interna solicitando que, para um novo encaminhamento 259 

para aprovação, o Plano Anual seja apresentado em tempo hábil para análise do Consup. 260 

Em votação o Plano Anual da Auditoria Interna para o exercício de 2013 – PAINT/2013 foi 261 

aprovado por unanimidade. 8. Aprovação de Pareceres da Comissão de Legislação, 262 

Normas, Regimentos, Redação e Recursos - CLNRRR: 8.1. Definição dos valores 263 

mensais das bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX 264 

(processo nº 23419.001709.2012-68). A conselheira Adriana de Farias Ramos apresentou o 265 

Parecer da CLNRRR favorável à aprovação do referido Programa que foi aprovado por 266 

unanimidade. 8.2. Revisão do Programa Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX. 267 

A conselheira Adriana de Farias Ramos apresentou o Parecer da CLNRRR favorável à 268 

alteração com algumas sugestões de alteração. O Programa Institucional de Bolsas de 269 

Extensão apresentado para apreciação foi aprovado contemplando todas as propostas 270 

apresentadas pela CLNRRR. A professora Viviane Silva Ramos agradeceu o trabalho da 271 

CLNRRR na avaliação do documento. A professora Tatiana Weber sugeriu e a plenária 272 

considerou pertinente a sugestão de que a Pró-Reitoria de Pesquisa também apresente para 273 



apreciação do Consup o edital de bolsas. 8.3. Aprovação do Regimento da Comissão de 274 

Segurança da Informação e Comunicação (CSIC). A CLNRRR emitiu Parecer que foi 275 

apresentado pela conselheira Adriana de Farias Ramos, favorável à aprovação do referido 276 

Regimento. A Reitora parabenizou a condução do processo de construção do documento e 277 

comentou que o trabalho deve ser norteador para os princípios da CPPD.  O Regimento da 278 

Comissão de Segurança da Informação e Comunicação foi aprovado por unanimidade. 8.4. 279 

Criação do Regimento Geral da CPPD (processo nº 23419.000758.2012-26).  A 280 

conselheira Adriana de Farias Ramos apresentou o Parecer da CLNRRR favorável à criação 281 

do referido Regimento e o Parecer foi aprovado por unanimidade. 8.5. Proposta de 282 

Resolução que regulamenta o retorno em relação às avaliações da CPA e SPA do 283 

IFRS (processo nº 23361.000308.2012-11).  A CLNRRR apresentou Parecer favorável à 284 

aprovação da proposta, com um documento em anexo contendo sugestões de alterações. Ao 285 

apresentar o referido Parecer, a conselheira Adriana de Farias Ramos comentou que o 286 

processo é uma proposição do conselheiro Cláudio Antônio Cardoso Leite. A Reitora 287 

afirmou que o retorno em relação às avaliações em discussão deve ser encaminhado aos 288 

conselhos de câmpus. O professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt considerou 289 

desnecessária emissão de resolução sobre o tema. O professor Cláudio Antônio Cardoso 290 

Leite afirmou que a intenção da proposta é dar efetividade às avaliações apontando para 291 

possíveis soluções. A Reitora constatou a falta de uma comunicação entre o fluxo de 292 

encaminhamento do resultado da avaliação para o Consup e sugeriu um trabalho na 293 

perspectiva de elaboração de normativa de um fluxo do tema com instrução normativa 294 

dando norte aos diretores que devem avaliar o documento para o plano de ação. A proposta 295 

de encaminhamento para o tema apresentada pela Reitora e aprovada pela plenária foi de 296 

emissão de uma Instrução Normativa estabelecendo que, consolidados os dados das 297 

avaliações da CPA e SPA, estes serão encaminhados para a direção e conselho de câmpus 298 

para incorporação no plano de ação. 9. Aprovação de Pareceres da Comissão de Ensino, 299 

Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Títulos (CEPEPT): 9.1. Projeto Pedagógico do 300 

Curso (PPC) de Licenciatura em Matemática, a ser ofertado pelo Câmpus Canoas.  A 301 

CEPEPT reiterou as ressalvas contidas no parecer 31/2012- PRODI, e manifestou-se 302 

favorável a aprovação da proposta de Instituição de Curso Licenciatura em Matemática, 303 

ofertado pelo Câmpus Canoas, protocolado sob a numeração 23361.000237.2012-39.  O 304 



Parecer da CEPEPT e o PPC do Curso de Licenciatura em Matemática, a ser ofertado pelo 305 

Câmpus Canoas foi aprovado por unanimidade. 9.2. Alterações do Projeto Pedagógico do 306 

Curso de Licenciatura em Matemática, ofertado pelo Câmpus Ibirubá (Processo nº 307 

23366.000178.2012-59).  A CEPEPT emitiu parecer favorável à alteração do referido PPC 308 

que foi aprovado por unanimidade pela plenária. 9.3. Curso de Especialização em Mídias 309 

na Educação na modalidade à distância (EAD), a ser ofertado pelo Câmpus Rio 310 

Grande. A CEPEPT manifestou-se, através de Parecer, favorável à criação do curso em 311 

pauta que foi aprovado por unanimidade pelo Consup. 9.4. Alterações do Projeto 312 

Pedagógico do Curso de Especialização em Viticultura, ofertado pelo Câmpus Bento 313 

Gonçalves. O Parecer da CEPEPT foi favorável à aprovação das alterações do PPC do 314 

referido curso e a plenária o aprovou por unanimidade. 9.5. Alterações do Projeto 315 

Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial, ofertado pelo 316 

Câmpus Canoas. A CEPEPT emitiu Parecer favorável à aprovação da alteração do PPC do 317 

Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial ofertado no IFRS – Câmpus 318 

Canoas. A plenária aprovou por unanimidade o tema. 9.6. Parecer nº 15: Alterações do 319 

Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, ofertado 320 

pelo Câmpus Sertão. O Parecer nº 15, favorável à aprovação da alteração do PPC em 321 

pauta “é uma retificação do parecer CEPEPT nº 08/2012 já que no referido parecer o relator 322 

trocou o nome do curso, citando o Curso Superior de Tecnologia em Alimentos no lugar do 323 

correto que é objeto deste Parecer” (texto extraído do Parecer nº 15/2012 da CEPEPT) e 324 

uma justificativa para a emissão da Resolução ad referendum nº 103, de 14 de novembro de 325 

2012, em pauta para ser homologada nesta reunião conforme relatado no item 6 desta pauta. 326 

A homologação da Resolução ad referendum nº 103, de 14 de novembro de 2012 foi 327 

aprovada por unanimidade. 9.7. Alterações do Projeto Pedagógico do Curso Superior de 328 

Tecnologia em Alimentos, ofertado pelo Câmpus Sertão. O Parecer da CEPEPT foi 329 

votado e aprovado. No entanto, não será emitida Resolução para o tema em função da 330 

constatação da secretaria do Consup de que o que mesmo tema esteve e pauta e foi 331 

aprovado na reunião realizada em dezesseis de outubro de dois mil e doze e para o qual foi 332 

emitida a Resolução nº 96/2012.  9.8. Projeto Pedagógico do Curso Superior de 333 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, a ser ofertado pelo Câmpus 334 

Sertão (processo nº 23371.0003.64.2012-19). A CEPEPT apresentou Parecer favorável à 335 



aprovação do Curso em pauta e o tema foi aprovado por unanimidade. Todos os Pareceres 336 

da CEPEPT foram apresentados pelo professor Ricardo Augusto Manfredini que, ao 337 

término da votação dos mesmos, solicitou que, para melhoria do fluxo, cada curso a ser 338 

avaliado pela referida Comissão deve ser encaminhado em processo único. 10. Proposta de 339 

Resolução que dispõe sobre a metodologia de construção de um currículo mínimo 340 

para os cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFRS (Conselheiro Cláudio 341 

Antônio Cardoso Leite). Conforme deliberado em reunião anterior, o conselheiro Cláudio 342 

Antônio Cardoso Leite apresentou a proposta de Resolução.  A Reitora retomou a discussão 343 

da reunião anterior que gerou o encaminhamento e propôs que, em virtude do tempo, a 344 

discussão fosse adiada para ser feita em conjunto com a Pró-Reitoria de Ensino tendo como 345 

resultado uma Instrução Normativa, o que dispensa o retorno do tema ao Consup.   O 346 

adiamento da discussão, proposto pela Reitora foi aprovado por consenso. 11. Deliberação 347 

sobre a doação e transferência dos bens adjudicados da ULBRA - Câmpus Porto 348 

Alegre. A Reitora apresentou uma contextualização do tema e passou a palavra para o 349 

professor Paulo Roberto Sangoi que justificou a solicitação de deliberação sobre o tema e, 350 

em resposta a um questionamento do professor Anderson Luis Nunes, afirmou que a 351 

preferência na transferência dos bens será para os câmpus do IFRS. A Reitora agradeceu o 352 

trabalho feito pelo Câmpus Porto Alegre incentivando assim a prática de ações solidárias 353 

entre os câmpus. A conselheira Adriana de Farias Ramos reforçou a intenção do Câmpus 354 

Porto Alegre em transferir em primeiro lugar, para os demais câmpus os bens de que trata o 355 

item de pauta e convidou os colegas dos câmpus interessados nos bens disponíveis para que 356 

façam contato com o Câmpus Porto Alegre para a seleção dos bens que poderão ser úteis 357 

nos câmpus.  O professor Osvaldo Casares Pinto agradeceu os bens que foram transferidos 358 

do Câmpus Porto Alegre para o Câmpus Rio Grande. O mesmo agradecimento foi expresso 359 

pelo professor Sérgio Wesner Viana pelos bens doados ao Câmpus Erechim.  Agradecendo, 360 

o professor Sérgio Wesner Viana parabenizou o Câmpus Porto Alegre pela iniciativa em 361 

transferir os bens aos câmpus onde os mesmos podem ser utilizados. Em votação, o tema 362 

foi aprovado por unanimidade.  O professor Paulo Roberto Sangoi agradeceu ao Consup 363 

pela aprovação do tema em pauta. 12. Revisão das atribuições da Comissão Estatuinte.  364 

Através de documento, a Comissão Estatuinte manifestou o posicionamento da própria 365 

Comissão bem como da Assembleia Estatuinte realizada no dia trinta e um de outubro de 366 



dois mil e doze, quanto à revisão do Regimento Interno do Conselho Superior, segundo o 367 

qual, o Regimento Interno deste Órgão não deve ser revisado pela Estatuinte, mas pelo 368 

próprio Conselho Superior. Desta forma, a Comissão Estatuinte solicitou a revisão das 369 

atribuições da Comissão Estatuinte excluindo-se este tema. Em nome da Comissão 370 

Estatuinte o professor Ricardo Augusto Manfredini apresentou o tema para discussão.  A 371 

Reitora propôs e foi aprovada a constituição de uma comissão para trabalhar na revisão do 372 

Regimento do Consup, retirando-se tal atribuição da Estatuinte.  A comissão ficou assim 373 

constituída: Paulo Roberto Sangoi, Andressa Caroline Schneider, Valdinei Marcolla e 374 

Cláudio Antônio Cardoso Leite. 13. Flexibilização da jornada de trabalho dos 375 

servidores técnico-administrativos (30 horas semanais).  A Reitora fez um resgate da 376 

discussão e apresentou o Parecer da Procuradoria Jurídica do IFRS sobre o tema. O 377 

professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt comentou que é prerrogativa do gestor a 378 

determinação acerca do regime de trabalho dos servidores, mas o Consup deve dar 379 

segurança às decisões do gestor e propôs a alteração da Resolução do Consup que aprova a 380 

carga horária de trinta horas semanais para os servidores técnico-administrativos 381 

recomendando à Reitora que analise os casos em que o regime de trinta horas semanais 382 

atende ao previsto em legislação emitindo portaria que autorize a implantação da carga 383 

horária de trinta horas semanais em tais setores. A recomendação do Consup, neste caso, 384 

seria de aplicação da referida carga horária para os casos amparados por lei.  A conselheira 385 

Adriana de Farias Ramos destacou que o tema não é pontual no IFRS, que a discussão está 386 

acontecendo em âmbito de país, retomou a legislação apontando para a necessidade de um 387 

levantamento de quais setores estão amparados legalmente a cumprir uma carga horária de 388 

trinta horas semanais e tratou da necessidade de um trabalho de dimensionamento de 389 

pessoal que contribuiria no levantamento acerca do volume de trabalho nos setores.  O que 390 

deve ser discutido, segundo a conselheira Adriana de Farias Ramos, é de quem é a 391 

responsabilidade pela emissão do documento de autorização da implantação da carga 392 

horária semanal de trinta horas nos setores que atendem os critérios legais. Ainda é 393 

necessário considerar, segundo ela, que no cumprimento da legislação, alguns setores 394 

estarão autorizados e outros não, a cumprir carga horária de trinta horas semanais. A 395 

Reitora reforçou a manifestação da conselheira Adriana de Farias Ramos acrescentando que 396 

o dimensionamento de pessoal tem impacto inclusive nos concursos e propôs uma alteração 397 



na redação da Resolução que autoriza a implantação da carga horária de trinta horas 398 

semanais para os servidores técnico-administrativos no sentido de recomendar, atrelado ao 399 

dimensionamento de pessoal, que a Reitora emita portaria determinando quais setores 400 

atendem aos critérios legais e, portanto, estão autorizados a cumprir carga horária de trinta 401 

horas semanais. A conselheira Adriana de Farias Ramos comentou que o processo de 402 

dimensionamento de pessoal deve ter um norte dado pela gestão.  O servidor Luiz Vicente 403 

Koche Vieira afirmou que a Diretoria de Gestão de Pessoas já deu início a um processo de 404 

dimensionamento de pessoal. O conselheiro Fábio Augusto Marin defendeu a manutenção 405 

da Resolução que aprova a carga horária de trinta horas semanais para os servidores 406 

técnico-administrativos.  A Reitora afirmou que o tema da carga horária dos servidores 407 

técnico-administrativos está em pauta em função das dificuldades que estão sendo 408 

enfrentadas na implantação da Resolução.  A professora Migacir Trindade Duarte Flôres 409 

falou da falta de servidores que interfere na implantação da carga horária de trinta horas 410 

semanais e considerou complicada a tarefa de deliberar sobre o tema diante da realidade de 411 

carência de servidores. Tal deliberação, segundo a professora Migacir Trindade Duarte 412 

Flôres não deve ser atribuição da direção de câmpus, mas da Reitoria através de documento 413 

elencando quais os setores estão autorizados ao cumprimento de carga horária de trinta 414 

horas semanais com padronização entre os câmpus. O professor Mariano Nicolao 415 

apresentou para discussão a questão dos setores que não contam com número suficiente de 416 

servidores que exercem a mesma função para atendimento em todos os turnos. A Reitora 417 

afirmou que, em todos os casos e situações, para implantação da carga horária de trinta 418 

horas semanais, é necessário  que esteja garantido atendimento nos setores em todos os 419 

turnos. O professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt afirmou que a decisão deve ser acerca 420 

da manutenção ou revogação da Resolução que autoriza a implantação da carga horária de 421 

trinta horas semanais para os servidores técnico-administrativos. Há, segundo ele, 422 

argumentos fortes nos documentos para concluir que não é competência do Consup a 423 

determinação sobre o tema. É necessário definir, portanto, o que será feito com a Resolução 424 

aprovada por este Órgão, afirmou o professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt.  A Reitora 425 

afirmou que, em caso de revogação, a mesma deverá ser feita pelo Consup que a emitiu.  426 

Pode-se, no entanto, segundo a Reitora, trabalhar com a proposta de uma nova Resolução 427 

sobre o tema, sem revogar a que está em vigência.  A conselheira Adriana de Farias Ramos 428 



propôs a constituição de uma comissão para avaliar a legislação sobre o tema e redigir e 429 

apresentar na próxima reunião ordinária do Consup uma Resolução alternativa com 430 

critérios para a implantação da carga horária em discussão. O último artigo da nova 431 

Resolução revogaria a que está em vigência sobre o tema. O professor Amilton de Moura 432 

Figueiredo reforçou a ideia de que um grupo de trabalho pode pontuar quais são os setores 433 

que atendem aos critérios legais para implantação da carga horária em discussão. A 434 

proposta apresentada pela conselheira Adriana de Farias Ramos foi aprovada por 435 

unanimidade e a proposta de nova Resolução deverá ser incluída na pauta da primeira 436 

reunião ordinária do ano dois mil e treze. O conselheiro Ivan José Suszek sugeriu que a 437 

comissão fosse constituída pelos conselheiros representantes dos servidores técnico-438 

administrativos mas a proposta foi rejeitada. A Reitora chamou a atenção para a 439 

necessidade de a referida comissão envolver a Diretoria de Gestão de Pessoas. O professor 440 

Paulo Roberto Sangoi propôs e ficou determinado por consenso, que a comissão seja 441 

composta pelas Comissões de Legislação, Normas, Regimentos, Redação e Recursos e da 442 

Comissão de Orçamento e Desenvolvimento Institucional e Integração Instituição-443 

Sociedade do Consup (dois membros de cada comissão a serem indicados pelas próprias 444 

comissões) em conjunto com a Diretoria de Gestão de Pessoas. Ficou determinado também 445 

que, tratando-se de um documento elaborado pelas comissões, o mesmo será incluído em 446 

pauta sem obedecer ao fluxo de encaminhamento para análise das comissões do Consup.  447 

14. Discussão sobre a utilização do Prédio da Rua Ramiro Barcelos (Câmpus Porto 448 

Alegre), em decorrência do Ofício 0753/2012-GR da Universidade Federal do Rio 449 

Grande do Sul - UFRGS. A Reitora fez um breve relato sobre o tema, justificando a 450 

inclusão do mesmo na pauta do Consup e passou a palavra para o professor Paulo Roberto 451 

Sangoi que comunicou o agendamento de uma reunião entre o IFRS e a UFRGS na tarde de 452 

dezenove de dezembro de dois mil e doze, da qual ele e a Reitora participarão para tratar do 453 

tema em pauta, buscando uma solução para o impasse. A conselheira Adriana de Farias 454 

Ramos manifestou-se dizendo lamentar a forma em que o tema vem sendo tratado e falou 455 

da dificuldade de relacionamento entre as duas instituições. É necessário, segundo ela, que 456 

os servidores sejam informados sobre o tema. Os servidores do Câmpus Porto Alegre 457 

aguardam comunicado sobre as decisões da reunião a que fez referência o professor Paulo 458 

Roberto Sangoi, afirmou a conselheira Adriana de Farias Ramos. A Reitora se 459 



comprometeu em atender à solicitação da conselheira Adriana de Farias Ramos fazendo 460 

relato da reunião. ASSUNTOS GERAIS. A Reitora apresentou ao Consup o servidor João 461 

Henrique Oliveira Machado nomeado para o cargo de assessor de imprensa e comunicação 462 

do IFRS. O professor Osvaldo Casares Pinto chamou a atenção para dois pontos do 463 

regulamento eleitoral que devem ser discutidos para um próximo processo eleitoral, a 464 

saber: forma de eleição da comissão eleitoral e possibilidade de eleição eletrônica.  Em 465 

função do término de seu mandato como Diretor do Câmpus Rio Grande e membro nato do 466 

Consup, o professor Osvaldo Casares Pinto agradeceu pelo tempo de convívio.  O professor 467 

Sérgio Wesner Viana convidou os membros do Consup para a posse da nova aquisição 468 

(prédio) do Câmpus Erechim a realizar-se em vinte de dezembro de dois mil e doze. 469 

Concluindo seu mandato como Diretor do Câmpus Erechim e membro nato do Consup, o 470 

professor Sérgio Wesner Viana agradeceu ao Consup e desejou sucesso na gestão ao seu 471 

sucessor, professor Eduardo Angonesi Predebon.  O professor Paulo Roberto Sangoi 472 

reforçou a questão apresentada pelo colega professor Osvaldo Casares Pinto referente ao 473 

regulamento eleitoral, manifestou a satisfação em ser reconduzido ao cargo e permanecer 474 

na Direção do Câmpus Porto Alegre e parabenizou a Pró-Reitora de Extensão, professora 475 

Viviane Silva Ramos e a Reitora pela condução do Programa Nacional de acesso ao Ensino 476 

Técnico e Emprego (Pronatec) solicitando aos conselheiros o apoio a este importante 477 

programa. A conselheira Adriana de Farias Ramos retomou as homenagens prestadas no 478 

início da reunião destacando por um lado, seu valor e manifestando, por outro lado, a 479 

necessidade de uma regulamentação da forma de proposição de homenagens sugerindo que 480 

a Comissão de Legislação, Normas, Regimentos, Redação e Recursos apresente uma 481 

proposta de regulamentação para o tema. O professor Paulo Roberto Sangoi afirmou que a 482 

homenagem foi uma proposta do Colégio de Dirigentes e que o Regimento Interno do 483 

Consup prevê fluxo apenas para as homenagens de mérito acadêmico. O professor Claudio 484 

Henrique Kray expressou uma solicitação de esclarecimento sobre a revisão das Resoluções 485 

nº 81/2011 e 82/2011 ao que o professor Augusto Massashi Horiguti respondeu que já está 486 

publicada a Portaria para revisão da Resolução nº 82/2011 conforme determinado e a 487 

comissão estará desenvolvendo o processo de revisão. Encerrando seu mandato como 488 

Diretor do Câmpus Restinga, o professor Amilton de Moura Figueiredo agradeceu o tempo 489 

de aprendizado coletivo como membro nato do Consup.  Em relação à questão do 490 



regulamento eleitoral de que trataram os professores Osvaldo Casares Pinto, a Reitora 491 

comentou sobre a necessidade de construir regulamentos que ajudem a construir um 492 

processo eleitoral democrático. A Reitora emitiu também um comentário referente ao 493 

programa Bolsa Formação (referindo-se à manifestação do professor Paulo Roberto Sangoi 494 

sobre o Pronatec) destacando que, embora se possa discordar da forma, é necessário 495 

considerar os méritos do referido programa. Em relação à questão das homenagens, 496 

levantada pela conselheira Adriana de Farias Ramos, a Reitora afirmou que o tema pode ser 497 

retomado para discussão. Agradecendo a presença de todos, às dezoito horas a Presidente 498 

do Consup deu por encerrada a reunião da qual lavrei a presente ata que, após lida e 499 

aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Osório, dezoito de dezembro de dois 500 

mil e doze. 501 
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