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Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e treze, às nove horas e dez minutos, sala 1 

D3 do Câmpus Feliz, localizado na Rua Princesa Isabel, 60, Bairro Vila Rica – Feliz-RS, 2 

foi realizada a 4ª Reunião do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal do Rio Grande do 3 

Sul. A sessão foi convocada e coordenada pela professora Cláudia Schiedeck Soares de 4 

Souza, Reitora do IFRS e secretariada pela servidora Viviane Campanhola Bortoluzzi. 5 

Estiveram presentes os seguintes membros do Colégio de Dirigentes: Giovani Silveira 6 

Petiz, Pró-Reitor de Administração; Júlio Xandro Heck, Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação; 7 

Osvaldo Casares Pinto, Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional; Viviane Silva Ramos, 8 

Pró-Reitora de Extensão; Luiz Vicente Koche Vieira, Diretor de Gestão de Pessoas; 9 

Vinícius Lima Lousada, Pró-Reitor Adjunto de Ensino; Luciano Manfroi, Diretor do 10 

Câmpus Bento Gonçalves; Tatiana Weber, Diretora do Câmpus Caxias do Sul; Eduardo 11 

Angonesi Predebon, Diretor do Câmpus Erechim; Ivan Gabe, Diretor do Câmpus 12 

Farroupilha, Giovani Forgiarini Aiub, Diretor do Câmpus Feliz; Migacir Trindade Duarte 13 

Flôres, Diretora do Câmpus Ibirubá; Roberto Saouaya, Diretor do Câmpus Osório; Paulo 14 

Roberto Sangoi, Diretor do Câmpus Porto Alegre; Gleison Samuel do Nascimento, Diretor 15 

do Câmpus Restinga; Luís Angelo Sobreiro Bulla, Diretor do Câmpus Rio Grande; Fábio 16 

Azambuja Marçal, Coordenador de Implantação do Câmpus Alvolrada; Gilberto Luiz Putti, 17 

Coordenador de Implantação do Câmpus Vacaria; Jerferson de Araújo Funchal, 18 

Coordenador de Implantação do Câmpus Viamão; Jorge Nunes Portela, Coordenador de 19 

Implantação do Câmpus Rolante; João Henrique Machado, Diretor de Comunicação. A 20 

reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Informes sobre o Curso de Especialização 21 

em Propriedade Intelectual e Inovação; 2. Edital CT-INFRA CNPq; 3. Breve informe sobre 22 

Bolsa Formação; 4. Afastamento para pós-graduação; 5. Professores temporários; 6. 23 

Apresentação da Proposta de Metodologia pela elaboração da organização didática do 24 



IFRS; 7. Ata do Conselho Superior. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza inicia 25 

a reunião saudando os presentes e, em seguida, apresenta a pauta da reunião. Solicita que a 26 

reunião inicie pelos informes e passa a palavra ao professor Júlio Xandro Heck. 1. 27 

Informes sobre o Curso de Especialização em Propriedade Intelectual e Inovação. O 28 

professor Júlio Xandro Heck colocou que temos 62 matriculados no Curso de 29 

Especialização, sendo que alguns câmpus possuem 7 matriculados e outros apenas 1 ou 2, 30 

sendo bastante heterogenia essa participação,  complementou que o curso terá duas 31 

coordenadoras, a Viviane Campanhola Bortoluzzi e Érica Primaz, do câmpus Bento 32 

Gonçalves, sendo a primeira representando a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e a 33 

segunda com experiência em Educação à Distância. A previsão de início de curso é 9 de 34 

agosto. Salientou que temos uma pendência sobre o curso, que é a instalação dos kits. 35 

Todos os câmpus receberam os kits tecnológicos para a transmissão das aulas. O processo 36 

licitatório está para ser aberto, pois a Viviane conseguiu os 3 orçamentos, que era o que 37 

estava empacando o início do processo, e agora com estes orçamentos é só esperar, e que a 38 

ideia é que no final de junho tenhamos os kits instalados para as aulas começarem 39 

normalmente. O professor Júlio Xandro Heck colocou que qualquer problema referente a 40 

este curso é para entrar em contato com a Viviane e com a Érica e que posteriormente 41 

passará por e-mail os seus contatos. 2. Edital CT-INFRA CNPq. O professor Júlio Xandro 42 

Heck colocou que estamos participando do edital do CNPq/Finep, o qual abre inscrições 43 

todos os anos para que as instituições submetam um projeto institucional, que pode ter 44 

vários subprojetos, dependendo do número de doutores. O IFRS tem duzentos doutores, 45 

mais ou menos, assim, podemos submeter um projeto com dois subprojetos, pedindo até 46 

quatro milhões de reais. Para a elaboração da proposta, temos um representante por 47 

câmpus, não necessariamente sendo ligado à diretoria/coordenadoria de pesquisa, se 48 

reunindo com certa frequência, pois temos que submeter o projeto até dia 05 de maio. Está 49 

tudo correndo bem e a ideia é que o recurso seja dividido linearmente entre os câmpus, 50 

assim cada câmpus receberá 1/12 avos do montante, mas salientou que o uso deste recurso 51 

é exclusivamente para a compra de equipamentos de pesquisa. Salientou que pela primeira 52 

vez teremos um projeto institucional e que a área escolhida foi meio ambiente, pois é a área 53 

que possivelmente contempla todos os câmpus e que todos os câmpus conseguiram de 54 

alguma forma se associar ao projeto. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza 55 



colocou que escutou sobre o Edital CT-INFRA CNPq no 2˚ Seminário Anual de Servidores 56 

do IFRS – 2˚ SAS. O professor Júlio Xandro Heck acrescentou que a situação aconteceu na 57 

mesa coordenada por ele e que a servidora do câmpus Sertão sentiu-se fora deste processo. 58 

O professor Júlio Xandro Heck colocou que não temos controle de como está acontecendo 59 

o repasse de informações no câmpus, pois deixou a cargo de cada câmpus escolher seus 60 

representantes. SAS. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza aproveitou e 61 

agradecou a todos os diretores que ajudaram e estiveram presentes no 2˚ SAS, acrescentou 62 

que tivemos problemas, mas tentamos resolvê-los da melhor forma possível e que tivemos 63 

mesas muito produtivas. Acrescentou que já possuímos sugestões para o próximo e acredita 64 

que seja assim mesmo, que vamos melhorando a cada evento. Salientou que não é fácil 65 

fazer um evento para 700 pessoas, e que conseguimos realiza-lo de forma positiva, 66 

deixando espaço para discussões, como solicitado no SAS anterior. E o mais importante foi 67 

mostrar que a gestão do IFRS não está afastada das discussões do dia-a-dia, com a presença 68 

da Reitora no evento e dos Pró-Reitores coordenando as mesas, mostrando que todos somos 69 

colegas. Salientou que nessa semana será enviada uma avaliação sobre o SAS e que é 70 

importante a participação de todos para que possamos melhorar para o próximo evento, que 71 

está previsto para início de 2015, no início do calendário letivo. 3. Breve informe sobre 72 

Bolsa Formação. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza também aproveitou 73 

para comentar que no dia 22 de abril teve uma reunião sobre bolsa formação PRONATEC e 74 

que trabalharam num fluxo de pagamento de bolsistas, pois estamos com problemas nesses 75 

pagamentos. Mas o que a deixou muito preocupada foi a prestação de contas, que não está 76 

fechando. Devido a esse problema, o Marcio Santin, Coordenador Adjunto do PRONATEC 77 

do IFRS, se reunirá com os coordenadores adjuntos dos campus para tentar resolver este 78 

problema. O problema é o seguinte, o recurso que recebemos menos o recurso de 79 

devolvemos no final não ano não fecha com o recurso utilizado pelo IFRS. A professora 80 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza disse que irá se informar sobre o novo fluxo e solicita 81 

que os diretores acompanhem esse processo junto com o apoio administrativo de cada 82 

câmpus para fecharmos esta prestação de contas. 4. Afastamento para pós-graduação. 83 

Luiz Vicente Koche Vieira disse que a Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP está 84 

trabalhando com 10% sobre o quadro de docentes, como consta no Programa de 85 

Capacitação. E devido a isso alguns processos estão sendo indeferidos, como é o caso dos 86 



processos do câmpus Sertão, que estourou esta cota. O professor Júlio Xandro Heck 87 

colocou que o problema desses indeferimentos está no caso do professor Adriano Michel, 88 

do câmpus Sertão, que está participando de um programa de doutorado da ESALQ (Dinter), 89 

e que um dos pré-requisitos deste programa, no momento da assinatura do convênio, é a 90 

liberação por nove meses de todos os participantes. Isto está acordado desde 2010, e agora 91 

chegou o momento dele ser liberado e o câmpus já possui a cota preenchida e o professor 92 

Adriano Michel esta fora desta cota. E este servidor não pode ser deixado de fora no 93 

processo de afastamento, devido ao convênio assinado em 2010. Colocou também que já 94 

conversou com a professora Migacir Trindade Duarte Flôres e o câmpus Ibirubá está com a 95 

cota fechada também, não tendo como ajudar neste caso. Assim, o professor Júlio Xandro 96 

Heck acrescentou que precisa de uma vaga de afastamento não provida para ser utilizada 97 

até final de agosto, início de setembro para efetivar a liberação do professor Adriano 98 

Michel, como prevê o convênio assinado entre as instituições. Pois após esse período o 99 

câmpus Sertão terá professor retornando de afastamento. O professor Giovani Forgiarini 100 

Aiub colocou que o câmpus Feliz possui uma vaga para emprestar, mas gostaria de ouvir 101 

uma posição do diretor do câmpus Sertão. A professora Migacir Trindade Duarte Flôres 102 

perguntou a respeito dos participantes do doutorado da Unisinos, se não tem vaga sobrando, 103 

se não tem algum retornando. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou 104 

que aquele doutorado foi um problema, devido a não termos normativas a respeito. E que 105 

enquanto não tivermos critérios definidos a esse respeito não será aberta nenhuma outra 106 

turma de doutorado e/ou mestrado. Outro problema é a liberação por 4 anos, e essas 107 

pessoas seguram a vaga por quatro anos. Assim sugeriu a liberação por 12 meses e após 108 

esse período faz-se uma reavaliação e prorroga-se. Também acrescentou que a situação do 109 

professor Adriano Michel é diferente, pois se trata de um convênio, além disso, lembra que 110 

quando assumiu a diretoria do CEFET, ela se deparou com uma situação parecida, devido a 111 

ter um convênio assinado pelo diretor anterior, em que o servidor que participaria do 112 

Mestrado na UFRRJ teria direito a diárias e passagens para cursar o mestrado lá no Rio de 113 

Janeiro. Quando surgiram as demandas ela teve que arcar com essas despesas, pois tinha 114 

um convênio assinado e inclusive o servidor poderia entrar com processo contra a 115 

instituição devido a esse convênio. A situação do professor Adriano Michel é semelhante, 116 

em que assinamos que ele teria pelo menos 9 meses de afastamento e que segundo o 117 



cronograma de atividades previsto, tem que ser nesse período. O professor Giovani 118 

Forgiarini Aiub colocou que teria 3 vagas de afastamento, que foi somente preenchida 1 119 

vaga. O professor Júlio Xandro Heck colocou que o empréstimo é por um período curto. 120 

Salientou também que os câmpus que participam desses convênios tem que pensar primeiro 121 

nessas situações antes de liberar afastamento para outros servidores, que as situações em 122 

que temos convênios devem ser priorizadas. Quanto ao doutorado da Unisinos, o professor 123 

Júlio Xandro Heck comentou que participou de uma reunião há 15 dias com a Coordenação 124 

da Unisinos com o intuito de cobrança tanto na parte fiscal do contrato, como inserção dos 125 

alunos em grupos de pesquisa, emissão de relatório, e pedagógica, para saber o que o aluno 126 

está fazendo. E com esse objetivo irá reunir todos os doutorandos para fazer uma prestação 127 

de contas, no mês de maio. Também salientou sua preocupação com a ausência de 128 

relatórios elaborados pela Unisinos a respeito dos alunos, relatório este elaborado para 129 

todos os doutorandos e os doutorandos do IFRS foram dispensados deste relatório. E que 130 

em algum momento a Unisinos decidiu não cobrar de nossos doutorandos, e que essa 131 

decisão partiu da Unisinos e não do IFRS. Assim, a partir de agora terão que fazer uma 132 

prestação de contas fiscal de pedagógica. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza 133 

colocou que o processo passou por ela em alguns momentos, que quando ela leu o processo 134 

estava numa perspectiva, mas quando foi aprovado estava em outra perspectiva e ficou 135 

muito incomodada com a forma que o processo se concretizou. Acrescentou que o caso dos 136 

Pró-Reitores terem sido aprovados foi um caso legal, mas não moral e ético, e que ela está 137 

respondendo questionamentos até hoje por este processo. A professora Cláudia Schiedeck 138 

Soares de Souza reiterou o que a professora Tatiana Weber falou a respeito da servidora de 139 

Canoas, que teremos polêmica. O professor Luís Angelo Sobreiro Bulla perguntou a 140 

respeito do afastamento de servidor sem substituto. O professor Osvaldo Casares Pinto 141 

disse que o plano de capacitação fala em 10% de afastamento independente de ter substituto 142 

ou não. O professor Luís Angelo Sobreiro Bulla colocou que a norma elaborada pelo CCPD 143 

diz que são 10% de afastamento com substituto e que ficaria a cargo do câmpus a liberação 144 

além dessa porcentagem. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou que o 145 

Plano de Capacitação amarra que é somente 10% de afastamento, independente de ter 146 

substituto ou não. Além disso, acrescentou que dependendo de como se realiza a 147 

flexibilização da carga horária, quando você afasta servidor com substituto, você pode 148 



afastar todos os servidores da mesma área, o que causa um grande problema. O professor 149 

Luís Angelo Sobreiro Bulla acrescentou que pode ser realizado um afastamento parcial, 150 

sem afastamento do servidor, só remanejando sua carga horária. A professora Tatiana 151 

Weber colocou que no câmpus Caxias está ocorrendo o seguinte, com as 8 horas de 152 

atividades de pesquisa, mais as 8 horas de preparação de aula, o servidor tem 2 dias para as 153 

suas atividades de estudo, sem afastamento. A professora Cláudia Schiedeck Soares de 154 

Souza colocou que quanto mais se trabalha com as normativas, mais engessa a situação. 155 

Pois se a norma diz que serão liberados 10% dos servidores do câmpus, é 10%. E que se 156 

liberarmos mais que isso, estamos quebrando uma norma que nós criamos. A professora 157 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou que dá para resolver essa situação analisando a 158 

resolução 82 e o plano de capacitação. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza 159 

finalizou o assunto dizendo que para tomarmos uma decisão a respeito do empréstimo da 160 

vaga vamos esperar a conversa entre o professor Lenir Antonio Hannecker e o professor 161 

Giovani Forgiarini Aiub. 5. Professores temporários. O professor Osvaldo Casares Pinto 162 

acrescentou que havia uma demanda a respeito dos professores que estão trabalhando na 163 

implantação dos novos câmpus de disponibilizar professores temporários com o objetivo de 164 

redução de carga horária. Assim foi autorizado que poderíamos contratar professores 165 

temporários para cobrir os professores envolvidos com a implantação dos novos câmpus. 166 

Além disso, ainda existem vagas e caso algum câmpus tenha a demanda de professor 167 

temporário, podem encaminhar suas necessidades para a PRODI e DGP e que dentro no 168 

possível será realizada a distribuição dessas vagas. O professor Osvaldo Casares Pinto 169 

colocou que para gerar professor substituto só em casos legais, como substituição de 170 

professores ocupantes de Cargo de Direção 1 e 2, afastamentos para pós-graduação, 171 

licenças legais, etc. O professor Paulo Roberto Sangoi perguntou a partir de quando pode-172 

se solicitar. O professor Osvaldo Casares Pinto colocou que a vaga já está disponível, e que 173 

o câmpus deve providenciar o edital para ocupação da mesma. A professora Cláudia 174 

Schiedeck Soares de Souza colocou que pode disparar a quantidade de vagas, devido as 175 

necessidades dos professores que trabalham diretamente com a implantação dos câmpus 176 

novos, pois teremos obras, bolsa formação e outros problemas para resolver. 6. 177 

Apresentação da Proposta de Metodologia pela elaboração da organização didática do 178 

IFRS. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou que o professor Amiltom 179 



de Moura Figueiredo não está participando pois está representando o IFRS no FDE. O 180 

objetivo da apresentação é traçar a perspectiva que a PROEN tem a respeito da metodologia 181 

da elaboração da organização didática. O professor Vinicius Lima Lousada disse que trouxe 182 

para o Colégio de Dirigentes para saber as opiniões de todos para construir essa 183 

metodologia, com o objetivo de padronização e construção de uma unidade. O professor 184 

Vinicius Lima Lousada apresentou o que é organização didática, com o objetivo de ter uma 185 

regulamentação geral do IFRS, com uma identidade nossa. Este documento tem que reunir 186 

a regulamentação de procedimentos didáticos, pedagógicos e administrativos relativos ao 187 

ensino. O objetivo é a construção coletiva do documento, mas sem votação de 188 

representantes e sim indicação, pois é um documento que tem que estar afinado com os 189 

processos de gestão. O professor Vinicius Lima Lousada comentou que em 2012 iniciou 190 

um levantamento para verificar a forma que se os câmpus e os outros institutos federais 191 

estão trabalhando esta questão. A partir dessa compilação surgiu um documento no âmbito 192 

da PROEN e esta metodologia foi apresentada ao COEN, que também contribuiu com o 193 

documento. A partir dai, constituiu-se um GT com representantes indicados pelo Diretor de 194 

Ensino, mas ainda possuímos lacunas, então solicita-se que os câmpus que ainda não 195 

possuem representantes, que indiquem o mais breve possível. A professora Cláudia 196 

Schiedeck Soares de Souza colocou que não necessariamente sejam Diretores de Ensino, 197 

mas que sejam pessoas que estejam afinadas com o processo pedagógico. Também 198 

ressaltou a importância de trabalharmos com pessoas que estejam ligadas ao processo, que 199 

tenham noção do documento que estão criando, para que tenhamos um documento coerente 200 

e não um documento sem nexo. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza solicitou 201 

que os câmpus Bento Gonçalves, Erechim, Farroupilha, Feliz e Sertão indiquem seus 202 

representantes. O professor Vinicius Lima Lousada colocou a importância de termos 203 

pessoas ligadas ao tema para participar desses grupos de trabalho, por isso foi solicitado a 204 

indicação por parte do Diretor de Ensino e não a auto indicação. Quanto à participação das 205 

Pró-Reitorias, o professor Amilton de Moura Figueiredo já está conversando com os Pró-206 

Reitores para indicarem seus representantes no grupo de trabalho. Nesse momento ele 207 

coloca que a PROEN está fazendo uma comparação com os programas já existentes e que 208 

aguarda a indicação dos faltantes para organizar as reuniões do grupo de trabalho. O 209 

professor Vinicius Lima Lousada colocou que em maio a ideia é redigir a minuta no âmbito 210 



da PROEN e do grupo de trabalho. Em junho é a previsão de passar a minuta do documento 211 

no COEN e no CD para buscar as contribuições, posteriormente em julho colocar a minuta 212 

em discussão no campus, com o representante do grupo de pesquisa fomentando o debate. 213 

Em agosto fazer a compilação do documento. Em setembro será realizada uma assembleia 214 

geral com representantes dos câmpus, docentes e técnicos. O professor Vinícius Lima 215 

Lousada perguntou se nessa assembleia ele acrescenta a representação discente ou não. O 216 

professor Júlio Xandro Heck acrescentou que no caso deste documento não existe a 217 

necessidade de participação dos alunos, visto é um documento normativo. O professor Ivan 218 

Jorge Gabe acrescentou que os alunos estarão representados no Consup e no debate do 219 

câmpus, não havendo a necessidade de representação no grupo de trabalho. O professor 220 

Vinicius Lima Lousada colocou que o interesse de acrescentar os discentes principalmente 221 

devido a mobilidade acadêmica, à disciplina, avaliação, entre outros assuntos inerentes a 222 

eles. O professor Júlio Xandro Heck perguntou se no item avaliação a intenção é padronizar 223 

o IFRS. O professor Vinicius Lima Lousada colocou que existe uma demanda para a 224 

padronização, com o objetivo de construirmos uma unidade. O professor Fábio Araújo 225 

Marçal acrescentou que seria difícil retirar a participação dos alunos do câmpus Restinga, 226 

eles sempre participam de discussões e acha importante essa participação, pois gera 227 

crescimento para eles. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou que 228 

sempre abrimos fóruns para os alunos participarem, mas que tem situações que os alunos 229 

não deveriam participar, pois eles são transitórios, fazendo uma avaliação pontual da 230 

situação em que ele vivencia naquele momento. Outra situação é com relação a alunos 231 

menores de idade, por exemplo, participação destes alunos no Conselho Superior, em que 232 

tomam decisões sobre orçamento, entre outras, sendo decisões importantíssimas para o 233 

IFRS, com enorme responsabilidade. Outra situação é com relação ao comportamento das 234 

pessoas, tendo alguns professores coagindo alunos no momento da votação, entre outros 235 

problemas. Outro problema é com relação com a eles poderem estar legislando por causa 236 

própria. Sendo assim, a professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza acrescentou que eles 237 

não deveriam participar na efetivação desse documento, devido ao assunto abordado no 238 

documento ser diretamente ligado ao discente, eles podem estar legislando por causa 239 

própria. Assim salientou que devido a já participação dos discentes no Consup e no 240 

câmpus, eles não deveriam estar presentes neste momento intermediário no grupo de 241 



trabalho. O professor Luciano Manfroi colocou a preocupação da participação dos alunos 242 

nas Comissões nos câmpus, como Comissão de Pesquisa, Comissão de Seleção Comissão 243 

de Licitação, se os câmpus farão uma composição única e se cada câmpus decidirá sobre 244 

essa composição. A professora Tatiana Weber colocou que muitas vezes é difícil convencer 245 

um aluno a ir nessas assembleias, devido ao não recebimento de diárias. O professor 246 

Vinicius Lima Lousada colocou que é difícil termos a noção/clareza se o aluno tem clareza 247 

da responsabilidade que eles possuem. O professor Fábio Azambuja Marçal disse que todos 248 

os problemas que levantamos durante a reunião são problemas do docente, por exemplo 249 

problema de coação e não responsabilidade são problemas do docente e não do aluno, e que 250 

todos esses problemas são reflexos do professor. Assim, defendeu a participação dos 251 

alunos, desde com um preparo para sua participação. O professor Giovani Forgiarini Aiub 252 

colocou que o principal problema é a logística desses alunos e não seria interessante 253 

retirarmos essa participação do aluno devido a esses problemas. A professora Migacir 254 

Trindade Duarte Flôres acrescentou que a questão da logística dificulta bastante, 255 

principalmente os câmpus distantes e que para resolver esse problema seria interessante 256 

utilizar a webconferência para diversas reuniões, por exemplo. O professor Vinicius Lima 257 

Lousada colocou que nesse caso não podemos utilizar a webconferencia, visto que é uma 258 

metodologia diferenciada para a criação do documento, precisamos fazer plenárias, atas, 259 

registros, pois se trata de um documento normativo. João Henrique Machado colocou que a 260 

cada três meses tem reuniões com comunicadores, e a situação da participação dos alunos 261 

já está sendo discutida nessas reuniões, pois existem notícias em que a participação dos 262 

alunos é importante. Sendo que agora na reunião de maio, essa situação será discutida, 263 

assim solicita sugestões a respeito. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza 264 

acrescentou que não estamos vetando a participação dos alunos, pois os alunos terão 265 

participação efetiva no câmpus e no Consup, mas que a participação intermediária do 266 

aluno, dentro da comissão, não teremos. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza 267 

também sugeriu a modificação do termo Assembleia, pois não está bem enquadrado, que 268 

seria mais adequado o uso de Plenária, por exemplo. A professora Cláudia Schiedeck 269 

Soares de Souza acrescentou que estamos tendo problemas com as participações dos 270 

alunos, inclusive com ameaças de denúncia no Ministério Público. Propôs que haja 271 

discussões com alunos nos câmpus, mas não nessas instâncias intermediárias, pois assim 272 



eles terão participação nos câmpus e no Consup. O professor Vinicius Lima Lousada 273 

acrescentou que é favorável a participação, mas que muitas vezes o aluno não está maduro 274 

o suficiente para tratar desses assuntos, de debates, tendo problemas no momento de 275 

compilação e tomada de decisões. O professor Gilberto Luiz Putti colocou que é importante 276 

a participação do aluno, visto que é uma fase importante da elaboração do documento. A 277 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza perguntou como está sendo pensada a 278 

composição da Plenária. O professor Vinicius Lima Lousada colocou que é um 279 

representante docente, um representante técnico administrativo e talvez um represente 280 

discente por câmpus. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza perguntou se temos 281 

representação discente em seus campus, como o Grêmio Estudantil ou DCE, pois 282 

poderíamos chamar os alunos envolvidos com essas atividades para participarem da 283 

Plenária, para que nenhum aluno caia de paraquedas. O professor Gilberto Luiz Putti 284 

colocou que o problema é que a maioria dos alunos do Grêmio Estudantil são menores de 285 

idade, pois são alunos dos cursos técnicos. O professor Giovani Forgiarini Putti colocou 286 

que poderia ser acrescentada uma ata com as contribuições dos alunos do câmpus ao invés 287 

de levá-lo fisicamente. O professor Vinicius Lima Lousada explicou que as contribuições 288 

dadas pelos câmpus estarão salientadas no dia da Plenária. A professora Cláudia Schiedeck 289 

Soares de Souza colocou em votação a participação do aluno. Favorável a participação dos 290 

alunos na Plenária: 7, Contra a participação dos alunos: 10. A professora Cláudia Schiedeck 291 

Soares de Souza se absteve do voto. A professora Tatiana Weber colocou que seria 292 

interessante começarmos a trabalhar com a possibilidade de participação dos alunos nessas 293 

plenárias. O professor Júlio Xandro Heck salientou que haverá dois momentos em que os 294 

alunos irão participar, que não estamos excluindo a participação. A professora Cláudia 295 

Schiedeck Soares de Souza salientou que nesse momento a decisão é essa, mas que se 296 

entendermos que precisamos da participação dos alunos, poderemos nos reunir e 297 

modificarmos essa decisão. O professor Júlio Xandro Heck parabenizou os professores 298 

Amilton de Moura Figueiredo e Vinicius Lima Lousada pela iniciativa de propor este 299 

documento, pois ele embasa as ações do IFRS. A professora Migacir Trindade Duarte 300 

Flôres solicitou ao professor Vinicius Lima Lousada o encaminhamento desta apresentação. 301 

O professor Giovani Forgiarini Aiub perguntou para qual contato passar o representante do 302 

câmpus, o professor Vinicius Lima Lousada acrescentou que o e-mail pode ser 303 



encaminhado diretamente para a PROEN (proen@ifrs.edu.br). 7. Ata do Conselho 304 

Superior. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou que precisa passar a 305 

pauta da reunião do Conselho Superior - Consup. Aproveitou também para apresentar a 306 

nova secretária do Consup, Viviane Campanhola Bortoluzzi, dizendo que ela ficará 307 

responsável por tudo relacionado ao Consup. O objetivo de ter uma pessoa específica 308 

trabalhando no Consup é dar andamento a todas as propostas, reforçando o fluxo de como 309 

elas têm que transitar dentro do Conselho. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza 310 

colocou que estamos organizando a reunião de CONSUP há uma semana, com o objetivo 311 

de filtrar, por exemplo, se o assunto já foi para pauta, se recebemos parecer ou não, e 312 

devido a esses problemas, quase cancelou a reunião, devido a não termos pauta. Essa 313 

inexistência de pauta se deu ou porque os pareceres não chegaram, quando chegam, 314 

chegam de última hora, em regime de urgência. E esses fluxos devem ser reforçados no 315 

Conselho de forma a trabalharmos melhor com esta situação. A professora Cláudia 316 

Schiedeck Soares de Souza colocou que na pauta da reunião está a solicitação de revisão do 317 

Regimento Interno do Consup e perguntou ao professor Paulo Roberto Sangoi quem são os 318 

participantes do grupo de trabalho para a revisão do regimento. O professor Paulo Roberto 319 

Sangoi colocou que ele é um dos participantes do grupo de trabalho, acrescentando que é 320 

difícil fazer a revisão do Regimento do Consup, sem a aprovação do Estatuto e do 321 

Regimento Geral. Portanto, foi consenso entre o grupo de trabalho que primeiramente 322 

seriam aprovados o Estatuto e o Regimento Geral do IFRS para depois trabalharmos no 323 

Regimento do Consup. Também acrescentou que não teremos mudanças muito 324 

significativas, com modificações de fluxo, entre outras. Devido a isso, é possível fazer a 325 

revisão e aprovação do documento em pouco espaço de tempo. A professora Cláudia 326 

Schiedeck Soares de Souza colocou que seria interessante fazermos uma rodada de 327 

discussões com o que poderia ser contemplado dentro da nova proposta de regimento. A 328 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza acrescentou que o Consup é muito frágil, 329 

pois as discussões acontecem partindo ou da Reitoria, ou pelo CD e com a participação de 330 

poucos, sendo sempre os mesmos, 3 ou 4 participantes. A professora Claudia Schiedeck 331 

Soares de Souza acrescentou que os fluxos devem ser modificados, com o objetivo de 332 

facilitar e organizar as atividades do Consup. Como por exemplo, as convocações devem 333 

sair com o prazo de dez dias antes das reuniões, devido a normativa das diárias; quanto 334 
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tempo antes deverá ser encaminhado a solicitação de parecer para as Comissões, em até 335 

quantos dias os pareceres devem retornar à secretaria do Consup. O professor Gleison 336 

Samuel do Nascimento comentou que teve muitos problemas referente ao trâmite de envio 337 

do processo fisicamente, pois muitas vezes o processo levava em torno de um mês para 338 

chegar ao seu destino. O professor Paulo Roberto Sangoi colocou que irá colocar a proposta 339 

em pauta junto aos seus colegas de Grupo de Trabalho de Revisão do Regimento do 340 

Consup e irá trabalhar em situações mais pontuais, que não dependam do Regimento Geral 341 

nem do Estatuto. A professora Tatiana Weber colocou a questão de trabalharmos com 342 

pareceres divergentes, que este ponto deve entrar no Regimento do Consup. A professora 343 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou que além deste assunto, temos outros dois 344 

pontos polêmicos, sendo um deles é o Convênio UFRGS e IFRS. Comentou que estamos 345 

sendo pressionados pela UFRGS a sairmos do prédio da Ramiro Barcelos, por conta do 346 

acordo realizado na época de transferência da Escola Técnica para o IFRS. A professora 347 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou que uma minuta de convênio já foi aprovada 348 

pelo Conselho da UFRGS, também acrescenta que já fez reunião com a UFGRS e que esse 349 

convênio deve ser aprovado e não podemos deixar passar, visto que temos um dependência 350 

com a UFGRS e que todos os serviços prestados pela UFRGS para nós serão suspensos, 351 

como a utilização do restaurante universitário e da biblioteca. A professora Cláudia 352 

Schiedeck Soares de Souza acrescentou que não recebeu o parecer da Comissão de Normas, 353 

e não sabe como irá lidar com a situação durante a reunião. O professor Gleison Samuel do 354 

Nascimento colocou que o convênio foi entregue para um membro da comissão para 355 

emissão do parecer como relator, o qual deu um parecer de indeferimento, no momento, 356 

alegando que a Cláusula 5˚ do Contrato é unilateral, ou seja, a UFRGS determina um valor 357 

e o IFRS irá ressarcir. Após a emissão do parecer, foram realizadas discussões por e-mail e 358 

essas discussões se tornaram muito ásperas, a comissão rachou e não emitiu o parecer. O 359 

professor Gleison Samuel do Nascimento colocou que antes da reunião do Consup a 360 

Comissão irá se reunir para tentar fechar um parecer da Comissão. Também acrescentou 361 

que provavelmente o parecer será para a aprovação do convênio, com a sugestão de um 362 

aditivo para a Cláusula 5˚, dando uma forma contestação do valor sugerido pela UFRGS 363 

pelo Consup. A professora Tatiana Weber perguntou a respeito do assunto da Cláusula 5˚, a 364 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza respondeu que são despesas com água, luz, 365 



telefone. O professor Paulo Roberto Sangoi colocou que fazem quatro anos que estamos 366 

utilizando o espaço da UFGRS e que nunca pagamos nada, e que provavelmente não 367 

iremos pagar. Além disso, acrescentou que isso é o menor problema, visto que no serviço 368 

público só podemos pagar o que for comprovado, e que se for comprovado, iremos pagar, 369 

caso contrário, não pagaremos. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou 370 

que não existe a menor possibilidade de modificarmos esse convênio, pois ele já está 371 

aprovado no Conselho da UFRGS. O professor Gleison Samuel do Nascimento colocou 372 

que não existe nada ilegal no convênio, que depois de muita discussão está conseguindo 373 

chegar a essa conclusão. O professor Paulo Roberto Sangoi acrescentou que o Procurador 374 

do IFRS já deu o seu parecer, de que não existe ilegalidade no convênio, portanto era 375 

somente seguir o que o Procurador falou. Também acrescentou que é contra os prazos 376 

colocados no convênio, mas que quanto a legalidade dos termos do convênio, está correta. 377 

A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou que essa questão virá para a 378 

pauta, e ao menos que a comissão emita um parecer, a discussão será quente. A professora 379 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza acrescentou que hoje é o prazo final para a assinatura 380 

do convênio e caso ele não seja assinado, todos os serviços oferecidos pela UFRGS aos 381 

alunos do IFRS serão cancelados e isso implica num efeito cascata, não somente biblioteca 382 

e restaurante universitário, mas também grupos de pesquisa e trabalhos que estão sendo 383 

realizados em parceria. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou que 384 

realizou uma reunião com o pessoal da Ramiro Barcelos e que colocaram a situação dos 385 

prazos, mas salienta que não existe nenhuma penalidade no convênio, caso não atendermos 386 

os prazos solicitados. O professor Gleison Samuel do Nascimento colocou que 387 

provavelmente será aprovado com a possibilidade de contestação do valor do ressarcimento 388 

da Cláusula 5˚. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza solicitou, por último, 389 

informações sobre como estão ocorrendo as discussões a respeito do controle de ponto. O 390 

controle de ponto foi para pauta do CONSUP, visto que recebemos um documento da CGU 391 

a respeito desse controle. O documento foi encaminhado para parecer, mas não retornou, 392 

visto que a Comissão não entendeu o que precisava fazer. A professora Cláudia Schiedeck 393 

Soares de Souza colocou que o encaminhamento foi mal feito, pois deveríamos ter pedido 394 

algo para a Comissão e não fizemos. Acrescentou que o que temos são as Resoluções 81 e 395 

82 que falam sobre a liberação do ponto e no nosso entendimento precisamos de um 396 



parecer em que diga se o parecer da CGU entra/ou não em choque com o parecer emitido 397 

pelo CONSUP com relação a liberação de ponto. Assim, o parecer é uma solicitação do 398 

IFGoiano e o entendimento do MEC e da SETEC é que devemos ter controle de ponto. A 399 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou que não temos uma decisão a 400 

respeito e que faremos apenas uma pequena discussão no Consup, mas que precisa tirar um 401 

encaminhando a respeito dessa situação. Portanto a professora Cláudia Schiedeck Soares de 402 

Souza solicitou informações a respeito das discussões nos câmpus com relação a esta 403 

situação. O professor Mariano Nicolao colocou, via telefone, tanto para a professora 404 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza, quanto para a professora Tatiana, que o câmpus 405 

Canoas é favorável a implantação do ponto desde que seja para todos, técnicos e docentes. 406 

A professora Tatiana Weber colocou que no câmpus Caxias do Sul é a mesma situação, 407 

favorável, desde que seja para todos. O professor Gleison Samuel do Nascimento 408 

acrescentou que os técnicos do câmpus Restinga tem a mesma posição, mas que os 409 

professores estão divididos quanto a situação, sendo que alguns concordam desde que seja 410 

nos horários de atividades regulares, que seriam sala de aula, convocações e atendimentos 411 

extraclasse. O professor Luciano Manfroi colocou que tiveram reunião no câmpus Bento 412 

Gonçalves, mas não sabe sobre a situação, pois não estava presente. A professora Migacir 413 

Trindade Duarte Flôres colocou que no câmpus Ibirubá os professores concordam com o 414 

controle nas atividades presenciais. O professor Luís Angelo Sobreiro Bulla colocou que os 415 

técnicos administrativos do câmpus Rio Grande são a favor da implantação do ponto, mas 416 

que não possui conhecimento a respeito dos professores. O professor Paulo Roberto Sangoi 417 

colocou que estavam com um certo problema referente a atrasos e faltas dos professores, e 418 

que a partir de março adotaram o controle de ponto para as atividades presenciais. Também 419 

acrescentou que é a favor do ponto, mas salientou que fica um desgaste com relação aos 420 

técnicos, que estão sempre presentes e muitas vezes o professor não. O professor Eduardo 421 

Angonesi Predebom colocou que no câmpus Erechim é tranquilo, que só alguns professores 422 

podem reclamar, ficando na mesma situação do câmpus Restinga. O professor Ivan Jorge 423 

Gabe colocou que no câmpus Farroupilha será relativamente tranquilo, desde que siga a 424 

resolução 82. O professor Giovani Forgiarini Aiub colocou que os técnicos administrativos 425 

do câmpus Feliz são contra, visto que eles fazem jornadas diferenciadas, por exemplo, 426 

alguns técnicos que saem às 22 horas e 30 minutos e no outro dia chegam às 8 horas, 427 



causando um engessamento de algumas situações. Luiz Vicente Koche Vieira acrescentou 428 

que a jornada de trabalho não pode ultrapassar de 10 horas diárias. A professora Cláudia 429 

Schiedeck Soares de Souza colocou que não sabe como encaminhar isso. O professor Júlio 430 

Xandro Heck colocou que estamos interpretando que o ponto eletrônico se dará conforme a 431 

resolução 82, mas o parecer emitido pela CGU é diferente disso, ele diverge das nossas 432 

resoluções. Ou seja, o parecer manda termos o controle de ponto nas 40 horas semanais. A 433 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou que temos dois encaminhamentos 434 

possíveis: mandar novamente para a Comissão de Normas e Legislação perguntando se a 435 

Resolução 81 fere o Parecer emitido pela CGU e como podemos trabalhar com essa 436 

situação, ou encaminhar o parecer para o grupo que está discutindo a Resolução 82. 437 

Salientou que fica receosa com relação a esta questão, visto que o grupo que está discutindo 438 

a resolução 82 não teve avanços significativos, e que e precisamos de avanços, assim esta 439 

situação fica difícil. O professor Giovani Forgiarini Aiub colocou que participou das 440 

primeiras discussões a respeito da resolução 82 e que tiveram dois pontos de discussão e 441 

bem acirrados, sendo uma livre para todos, ou seja, se o professor quiser colocar 30 horas 442 

de pesquisa, está livre para isso; ou divisão quase igual para ensino, pesquisa e extensão. 443 

Na realidade manteve-se essa última situação, mas modificou-se a questão de carga horária 444 

máxima para pesquisa e extensão. E no ensino não ocorreram modificações, sendo este o 445 

maior problema. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou preocupações, 446 

que depois da implantação da resolução 82, pesquisa e extensão despencaram, porque 447 

ninguém precisa fazer pesquisa e extensão, que somente o ensino é suficiente, mas que em 448 

paralelo, o professor muitas vezes faz pesquisa para outras instituições. O professor 449 

Giovani Forgiarini colocou que no ano passado atrelaram todas as atividades dos docentes 450 

no plano de trabalho, analisando cada plano de trabalho e chamando os professores que não 451 

fechavam carga horária, aumentando assim as atividades de pesquisa e extensão no câmpus. 452 

O professor Vinicius Lima Lousada colocou que daqui algum tempo irão aparecer 453 

assessorias, pois o professor tem tempo. A professora Tatiana Weber colocou que o 454 

professor recebe o bônus, por dar poucas aulas, mas não tem publicações, não fazem 455 

pesquisa, nem extensão. A professora Tatiana Weber também acrescentou que o mesmo 456 

grupo está trabalhando com a Resolução 82 e com a Progressão Docente, e acrescentou que 457 

a minuta até ficou razoável, que não dá para progredir só dando aula, tem que ter outras 458 



atividades, como administrativas, de extensão ou pesquisa. O professor Giovani Forgiarini 459 

Aiub acrescentou que o ideal seria que tenhamos as três atividades, para que o plano de 460 

trabalho fique completo. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou que se 461 

encaminharmos o parecer do CGU para a comissão responsável pela análise da Resolução 462 

82, devido aos vários problemas apontados, não teremos sucesso. O professor Júlio Xandro 463 

Heck colocou que temos que encaminhar à Comissão de Legislação e Normas do Consup o 464 

questionamento sobre a existência de incompatibilidade com a Resolução 81 e o Parecer 465 

emitido pela CGU, e se houver como se resolve a situação. O professor Gleison Samuel do 466 

Nascimento colocou que no parecer emitido pela CGU consta que atividades fora da sede 467 

podem ser registradas semanalmente por meio de boletim. Ou seja, as atividades de 468 

pesquisa e extensão realizadas fora da sede poderiam ser preenchidas através de registro no 469 

boletim. O professor Júlio Xandro Heck colocou que essas atividades podem ser 470 

registradas, mas acrescentou que não temos como comprovar se o professor está fazendo o 471 

que ele diz que está, pois ele pode registrar que ficou 20 horas escrevendo artigo e não tem 472 

como comprovar isso. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza acrescentou que no 473 

ponto 10 do parecer está escrito que os “Institutos Federais devem adotar o controle 474 

eletrônico de ponto” e que “somente nas hipóteses excepcionalmente previstas no art. 6˚ § 475 

4˚, do Decreto n˚ 1.590, é possível adotar meio alternativo (preenchimento de boletim 476 

semanal).” A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza disse que a Resolução 81 tem 477 

que ser reformulada, principalmente para tirar o caráter de dúvida existente nela. E quanto 478 

ao ponto, não irá obrigar os técnicos registrarem, sem que os docentes registrem também. O 479 

professor Gleison Samuel do Nascimento colocou que fez um edital para participação em 480 

eventos, para publicação de artigos em eventos, mas que está recebendo solicitação de 481 

eventos internacionais, assim pergunta se temos diárias internacionais. A professora 482 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou que as diárias podem ser utilizadas tanto para 483 

nacionais como internacionais. O professor Júlio Xandro Heck colocou que no Câmpus 484 

Porto Alegre o pagamento de eventos ocorre via ressarcimento, para não esgotar o teto 485 

orçamentário das diárias. Mas para isso, o professor deve comprovar as despesas com 486 

inscrição do congresso, passagens, hospedagem, alimentação, mas não sabe se teve 487 

solicitação internacional, nacional com certeza. A professora Cláudia Schiedeck Soares de 488 

Souza colocou que as diárias internacionais podem ser pagas, o problema é que você retira 489 



do teu teto. A professora Migacir Trindade Duarte Flôres colocou que pagamento de 490 

inscrições para congressos deve-se fazer um processo de inexigibilidade. A professora 491 

Tatiana Weber acrescentou que a realização desse processo é difícil visto que tem que 492 

comprovar que é um evento único, não tem equivalente. A professora Cláudia Schiedeck 493 

Soares de Souza colocou que assinou a liberação de um servidor para um congresso 494 

internacional, e salientou que é muito caro mandar um servidor para esses congressos, pois 495 

envolve diárias, passagens e remuneração. A professora Cláudia Schiedeck Soares de 496 

Souza também salientou que o servidor pode ser liberado só com o salário, ou seja, com 497 

ônus parcial, mas para isso o próprio servidor tem que solicitar essa liberação através de um 498 

processo encaminhado à DGP. O professor Luciano Manfroi perguntou como faz para 499 

verificar a forma de pagamento do servidor, via diárias e passagens, via ressarcimento, 500 

entre outros. O professor Júlio Xadro Heck colocou que tem que ter um edital, uma norma 501 

para amparar essa decisão e acrescenta que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação fará uma 502 

norma e que espera que seja aplicada em todos os câmpus. A professora Cláudia Schiedeck 503 

Soares de Souza colocou que essa situação já foi discutida e que não se chegou a uma 504 

conclusão visto que a DGP diz que o servidor tem direito a participar de congressos, pois é 505 

capacitação e que o servidor que sai para capacitação tem direito a diárias e passagens. E 506 

que também estávamos trabalhando em uma possível mobilidade de servidores, mas 507 

paramos nessa questão. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou que para 508 

alunos a mobilidade será trabalhada via assistência estudantil, mas que para servidores, só 509 

via diárias e passagens. Ao final da reunião, a professora Tatiana Weber solicitou que 510 

professor Giovani Silveira Petiz faça um relato sobre a visita nas escolas modulares. O 511 

professor Giovani Silveira Petiz colocou que ele, o professor Paulo Roberto Sangoi e o 512 

professor Jorge Nunes Portela visitaram a empresa e vê que o nosso futuro está nas escolas 513 

modulares. A empresa é fantástica, pois podem fazer escolas da melhor forma possível e a 514 

nossa pendência seria o edital, além disso, a forma de pagamento não seria através de 515 

planilhas e sim por metro quadrado. A professora Tatiana Weber perguntou se esse tipo de 516 

construção pode ser realizada somente para salas de aulas, ou também para laboratórios. O 517 

professor Giovani Silveira Petiz colocou que pode ser utilizado para qualquer situação, 518 

inclusive laboratórios. O professor Paulo Roberto Sangoi colocou que não é somente uma 519 

empresa que faz essas escolas, que são seis ou sete empresas grandes que trabalham com 520 



esse tipo de construção. E que essa tecnologia não é nova, já é muito utilizada em outros 521 

países, como Estados Unidos, China. A vantagem de utilização dessa nova tecnologia é o 522 

tempo de construção, que uma escola somente com o térreo, em três meses está totalmente 523 

pronta. O professor Giovani Silveira Petiz colocou que a empresa já fez até 14 andares. O 524 

professor Paulo Roberto Sangoi acrescentou que a empresa faz toda a obra, ela não depende 525 

de outras empresas para o fornecimento de matéria prima, instalação elétrica e hidráulica. O 526 

professor Luís Angelo Sobreiro Bulla salientou que essas empresas são credenciadas. O 527 

professor Fábio Azambuja Marçal colocou que concorda que precisamos pensar em outras 528 

soluções para a construção, mas que precisamos ouvir outras pessoas e principalmente os 529 

nossos engenheiros, pois estamos construindo uma escola e tem questão de acústica, 530 

iluminação, climatização. O professor Paulo Roberto Sangoi salientou que além disso, as 531 

salas tem isolamento acústico e térmico ótimos. O professor Luís Angelo Sobreiro Bulla 532 

colocou que essa construção elimina outros problemas como infiltração, umidade, 533 

problemas de manutenção. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza perguntou 534 

qual é a sua qualificação, o professor Luís Angelo Sobreiro Bulla respondeu que é 535 

Engenheiro Civil. Também acrescentou que pode-se remodelar o layout da escola a 536 

qualquer momento e que as instalações são feitas de forma muito rápida. O professor Jorge 537 

Nunes Portela colocou que quando falou com professores da escola escutou problemas, 538 

como a acústica que não é boa, outro detalhe colocou que existia paredes com pouco uso, 539 

mas com problemas de corrosão. Os nossos engenheiros também colocaram que a acústica 540 

deste tipo de material é pior que o de concreto. Além disso, seria a contratação de empresas 541 

de fora da região, não contratando mão de obra local, matéria prima local. Também colocou 542 

que talvez os câmpus novos priorizem a contratação de mão de obra local e o 543 

desenvolvimento regional. Assim, a melhor opção para o câmpus novos é o concreto 544 

armado. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou que a maior dificuldade 545 

com o setor de engenharia é fazer com que a visão de construção se modifique, e que o 546 

impacto disso se dá inclusive na questão das planilhas orçamentárias. A professora Cláudia 547 

Schiedeck Soares de Souza acrescentou que quando não renovaram o contrato com a Costa 548 

Azul, para abrir uma nova licitação solicitou que a engenharia fizesse as planilhas 549 

orçamentárias, essas planilhas vieram com todos os problemas possíveis. A professora 550 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou que para ter um projeto perfeito, teríamos que 551 



ter aproximadamente 2 anos. Com esses problemas, na hora da execução da obra falta 552 

algumas coisas, e os engenheiros fazem adequações com o projeto em andamento. Assim, 553 

não temos alternativa quanto a isso. Quando ao projeto modular em concreto, a professora 554 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza conversou com um representante do IF Farroupilha que 555 

disse que a construção foi rápida, mas que quando colocou uma placa em cima da outra, já 556 

existia rachaduras. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza também salientou que 557 

não adianta termos prédios excelentes, se não existir manutenção. Quanto a questão de mão 558 

de obra local, o grande problema é que não conseguimos garantir que empresas locais 559 

ganhem licitações e nem isso nos exime do problema da construção, pois na obra do 560 

câmpus Osório a empresa era local e tivemos problemas. E que essa é uma nova tecnologia 561 

de construção e que está em todo o mundo. A professora Cláudia Schiedeck Soares de 562 

Souza colocou que o prédio da Ramiro Barcelos será construído com essa tecnologia e que 563 

inclusive já está aprovado pelo câmpus. O professor Giovani Forgiarini Aiub colocou que o 564 

câmpus Feliz tem engenheiro civil trabalhando nos projetos e que, mesmo assim, ele não 565 

consegue fazer um projeto, e que o desejo do câmpus Feliz é que seja realizada a 566 

implantação dessa tecnologia aqui, e que se coloca a disposição como cobaia. O professor 567 

Gleison Samuel do Nascimento colocou que é interessante ouvir pessoas que trabalham 568 

nessas escolas, para escutar seu ponto de vista. O professor Luís Angelo Sobreiro Bulla 569 

colocou que existem N especificações de materiais, portanto temos escolhas e garantias 570 

para essas construções. O professor Fábio Azambuja Marçal colocou que tem dificuldades 571 

de tomar uma decisão a respeito, pois não tem conhecimento técnico, mas salientou que não 572 

podemos nos precipitar na resolução dos problemas que temos hoje, sendo importante ter 573 

um parecer dos nossos engenheiros e dos arquitetos e das pessoas que estão trabalhando 574 

nestas escolas. O professor Jorge Nunes Portela agradeceu a oportunidade que teve junto ao 575 

câmpus Rolante, colocou que teve várias discussões para a construção do câmpus Rolante, 576 

tanto com a comunidade como com o Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional na 577 

época, professor Augusto Massashi Horiguti. Acrescentou que teve dificuldades com a 578 

engenharia. Mas que desacredita tudo o que conheceu lá no Rio de Janeiro, que é uma 579 

opção boa, mas não para a construção de uma escola técnica. E finalizou agradecendo a 580 

todos e se despedindo da função. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza 581 

perguntou se o professor Jorge Nunes Portela está colocando o seu cargo a disposição. O 582 



professor Jorge Nunes Portela respondeu que sim, e que isso ocorre devido a forma que está 583 

sendo conduzida a construção dos câmpus novos. O professor Paulo Roberto Sangoi e a 584 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocaram que esta é uma discussão e não 585 

estão sendo tomadas decisões, que estamos apenas respondendo a um questionamento da 586 

professora Tatiana Weber. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou que 587 

será marcada uma reunião com os engenheiros e arquitetos para discutir essa situação. Às 588 

doze horas e trinta minutos a professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza Schiedeck 589 

Soares de Souza agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Nada mais 590 

havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim 591 

e pelos presentes.  592 
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