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Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e treze, às dez horas e dez minutos, na Sala 1 

de Convenções do 9º andar, Câmpus Porto Alegre, localizado na Rua Coronel Vicente, 281, 2 

Bairro Centro – Porto Alegre-RS, foi realizada a 6ª Reunião do Colégio de Dirigentes do 3 

Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A sessão foi coordenada pelo professor Amilton de 4 

Moura Figueiredo, Reitor Substituto do IFRS, durante o período da manhã, e pela 5 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza, Reitora do IFRS, durante o período da tarde 6 

e secretariada pela servidora Viviane Campanhola Bortoluzzi. Estiveram presentes os 7 

seguintes membros do Colégio de Dirigentes: Cláudia Schiedeck Soares de Souza, Reitoria 8 

do IFRS; Amilton de Moura Figueiredo, Pró-Reitor de Ensino; Osvaldo Casares Pinto, Pró-9 

Reitor de Desenvolvimento Institucional; Giovani Silveira Petiz, Pró-Reitor de 10 

Administração; Viviane Silva Ramos, Pró-Reitora de Extensão; Luiz Vicente Koche Vieira, 11 

Diretor de Gestão de Pessoas; Luciano Manfroi, Diretor do Câmpus Bento Gonçalves; 12 

Mariano Nicolao, Diretor do Câmpus Canoas; Tatiana Weber, Diretora do Câmpus Caxias 13 

do Sul; Eduardo Angonesi Predebon, Diretor do Câmpus Erechim; Ivan Jorge Gabe, 14 

Diretor do Câmpus Farroupilha, Giovani Forgiarini Aiub, Diretor do Câmpus Feliz; 15 

Migacir Trindade Duarte Flôres, Diretora do Câmpus Ibirubá; Roberto Saouaya, Diretor do 16 

Câmpus Osório; Paulo Roberto Sangoi, Diretor do Câmpus Porto Alegre; Gleison Samuel 17 

do Nascimento, Diretor do Câmpus Restinga; Luís Angelo Sobreiro Bulla, Diretor do 18 

Câmpus Rio Grande; Lenir Antônio Hannecker, Diretor do Câmpus Sertão; Fábio 19 

Azambuja Marçal, Coordenador de Implantação do Câmpus Alvorada; Gilberto Luiz Putti, 20 

Coordenador de Implantação do Câmpus Vacaria; Jerferson de Araújo Funchal, 21 

Coordenador de Implantação do Câmpus Viamão. Também participaram da reunião o 22 

professor Sérgio Wesner Viana, Diretor de Projetos e Obras e o jornalista João Henrique 23 



Machado, Diretor de Comunicação. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. 24 

Denúncia contra processo de escolha dos diretores Pró-tempore e utilização do termo pró-25 

tempore nos documentos oficias; 2. Recessos e horário de verão; 3. Formaturas: proposta 26 

de oferecimento de solenidades padrão custeadas pela Instituição; 4. Processos de abertura 27 

e extinção de cursos em consonância com o Termo de Acordo de Metas (TAM); 5. 28 

Levantamento das necessidades de concurso docentes/técnicos e realização de concursos 29 

independentes por região; 6. Encerramento dos Editais de Remoções 2011 e procedimentos 30 

para novas remoções; 7. Obras: perspectivas e estabelecimentos de prioridades; 8. Fluxo 31 

para solicitação de professores substitutos e temporários. O professor Amilton de Moura 32 

Figueiredo iniciou a reunião saudando os presentes e, em seguida, apresentou a pauta da 33 

reunião. Aprovadas as atas, solicitou a assinatura das atas nº 2/2013, 3/2013 e 4/2013. 34 

Inclusão de Pauta: Desvio de Função, Recesso em função da Lei Copa, Visita da Editora 35 

Grupo A. Informes Gerais: 1. O professor Amilton de Moura Figueiredo colocou que foi 36 

assinado um protocolo de intenções com três escolas politécnicas de Portugal, que foram 37 

encaminhadas algumas questões referentes à pesquisa. Acrescentou que será encaminhado 38 

um e-mail com o objetivo de identificar projetos e parcerias para o intercâmbio com 39 

Portugal. Acrescentou ainda que foi uma reunião muito proveitosa, pois conhecemos a 40 

realidade deles e identificamos uma realidade muito parecida com a nossa. O professor 41 

Paulo Roberto Sangoi salientou que devido à realidade econômica atual, estão com 42 

bastantes dificuldades para o preenchimento de vagas, sendo uma grande oportunidade para 43 

nossos alunos e professores fazerem intercâmbio. O professor Giovani Forgiarini Aiub 44 

colocou que participou de uma reunião com os professores de línguas, para a 45 

implementação de um Grupo de Trabalho para implementar um Centro de Línguas 46 

Estrangeiras, com o objetivo de auxiliar os alunos no Programa Ciência sem Fronteiras. 47 

Acrescentou ainda que talvez alguns câmpus não consigam implementar em caráter 48 

emergencial, mas que temos condições de ofertar. E provavelmente nos próximos meses as 49 

Pró-Reitorias de Ensino e Extensão receberão a proposta, a fim de viabilizar a implantação 50 

deste Centro de Línguas Estrangeiras. O professor Amilton de Moura Figueiredo 51 

acrescentou que é importante relatar a realização desta reunião, pois existe muita resistência 52 

na criação de um Centro de Línguas. Esta resistência se dá devido ao Centro de Línguas 53 

não ser o protagonista e sim uma ferramenta para o Programa Ciência sem Fronteiras. 54 



Acrescentou ainda que é uma oportunidade para desenvolver um bom trabalho, além de ser 55 

uma forma de contribuir com o Instituto. O professor Giovani Forgiarini Aiub acrescentou 56 

que o grupo irá realizar um estudo com a carga horária necessária para o funcionamento do 57 

Centro de Línguas e salientou que nem todos os campus terão condições de implementá-lo, 58 

mas que já estamos dando um passo. 2. O professor Amilton de Moura Figueiredo 59 

informou que a Pró-Reitoria de Ensino está trabalhando com os bibliotecários para a 60 

implantação do sistema Pérgamo. Acrescentou que a ideia é trabalhar com as bibliotecas 61 

em rede, de modo que o aluno consiga retirar livros em qualquer biblioteca do IFRS, desde 62 

que a retirada e entrega seja local, não sendo possível o envio do livro via malote. O 63 

professor Mariano Nicolao perguntou a respeito do encaminhamento dado ao programa 64 

apresentado na última reunião de Colégio de Dirigentes. O professor Amilton de Moura 65 

Figueiredo respondeu que foi encaminhado um documento de solicitação à Reitora da 66 

UFRN e estamos aguardando o retorno com os documentos para análise jurídica e dar os 67 

devidos encaminhamentos. O professor Amilton de Moura Figueiredo acrescentou ainda 68 

que as bibliotecárias dos Câmpus Bento Gonçalves e Porto Alegre participaram de uma 69 

capacitação sobre o programa Pérgamo. Ambas foram indicadas pelo grupo de 70 

bibliotecárias para a participação neste evento, com o objetivo de multiplicar as 71 

informações recebidas. 3. A professora Viviane Silva Ramos colocou que o Fórum de Pró-72 

Reitores de Extensão dos Institutos Federais criou um documento base para a extensão, nele 73 

consta todo o trabalho que a extensão desenvolverá na rede federal. O referido documento 74 

está sob análise do Conif e está definido que a extensão irá trabalhar em 8 dimensões. 75 

Acrescentou que o Comitê de Extensão e a Pró-Reitoria de Extensão foram divididos em 4 76 

grupos para normatizar tudo o que não está normatizado em termos de Extensão no 77 

Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Acrescentou ainda que durante as discussões surgiu 78 

a questão dos convênios. Todos os convênios, tanto na reitoria como nos câmpus, estão 79 

muito desorganizados, pois alguns são da extensão, outros da pesquisa, assim a ideia é que 80 

se tenha definido a forma de trabalho disto dentro do Instituto, com a elaboração de um 81 

documento padrão para todo o IFRS e com o fluxo de tramitação. A professora Viviane 82 

Silva Ramos acrescentou ainda que os grupos de trabalho estão sendo convocados pela Pró-83 

Reitoria de Extensão e custeados pela mesma, até que esta tenha disponibilidade de 84 

recursos. Colocou também que segundo os cronogramas de trabalho o prazo para a 85 



finalização destas atividades é o final deste ano, para posterior submissão ao Consup. 86 

Complementou ainda que muitos destes grupos de trabalho possuem participação de outras 87 

pró-reitorias, por exemplo, estágios e visitas técnicas tem o viés do ensino, portanto a Pró-88 

Reitoria de Ensino e o Comitê de Ensino também participam deste grupo de trabalho. 1. 89 

Denúncia contra processo de escolha dos diretores Pró-tempore e utilização do termo 90 

pró-tempore nos documentos oficias. O professor Amilton de Moura Figueiredo explicou 91 

que este assunto tem sido uma preocupação desde as eleições do Câmpus Farroupilha, pois 92 

surgiu uma denúncia contestando o processo de consulta de diretores nos câmpus. 93 

Acrescentou que a resposta elaborada ao Ministério Público teve como base um decreto 94 

para eleições de diretores, e no nosso ponto de vista não há respaldo para a denúncia, visto 95 

que não é uma eleição e sim uma consulta. O professor Amilton de Moura Figueiredo 96 

salientou a importância da utilização do termo pró-tempore nas documentações oficias, 97 

devido às implicações legais. O professor Ivan Jorge Gabbi colocou que a denúncia foi 98 

realizada principalmente devido à expressão “eleição para diretor pró-tempore” e não 99 

indicação, pois todos os documentos possui comissão eleitoral, eleição e não consulta ou 100 

indicação. O professor Amilton de Moura Figueiredo solicitou a revisão dos documentos 101 

oficiais emitidos, principalmente as portarias, pois tem caráter de deliberação, 102 

encaminhamentos. Os professores Giovani Forgiarini Aiub e Gleison Samuel do 103 

Nascimento solicitaram a verificação das portarias de nomeação, visto que elas não 104 

possuem a expressão pró-tempore. O professor Amilton de Moura Figueiredo salientou que 105 

irá verificar e efetivará a retificação. Acrescentou ainda que foram tomadas todas as 106 

providências relacionadas à consulta e que o problema estaria nos documentos emitidos 107 

sem a expressão pró-tempore. A professora Tatiana Weber perguntou a respeito de um 108 

documento enviado pelo Diretor de Gestão de Pessoas, Luiz Vicente Koche Vieira o qual 109 

solicita a data de término do mandado do diretor, pois diretores pró-tempore não tem um 110 

término do mandato. Salientou também que como teremos uma eleição única para todos os 111 

câmpus e reitoria, o término do mandato dos diretores eleitos termina juntamente com o 112 

mandato da Reitora. O Diretor de Gestão de Pessoas, Luiz Vicente Koche Vieira, explicou 113 

que é uma planilha encaminhada pela Setec e acrescentou que irá colocar uma observação e 114 

explicar que o diretor pró-tempore não possui término de mandato. Os professores Paulo 115 

Roberto Sangoi, Tatiana Weber e Viviane Silva Ramos salientaram que a data de criação da 116 



instituição é a data de criação dos Institutos Federais e não das escolas anteriores a ele. O 117 

professor Amilton de Moura Figueiredo acrescentou que as eleições serão, provavelmente, 118 

junto com o final do mandato da reitora. 2. Recessos e horário de verão. O professor 119 

Amilton de Moura Figueiredo salientou que o objetivo da discussão é padronizar os câmpus 120 

e readequar os calendários. Quanto aos calendários, acrescentou que o câmpus Rio Grande 121 

terá aula até janeiro de 2014 e o restante dos câmpus finalizarão em dezembro, assim 122 

devemos pensar naquele período de 24 a 31 de dezembro de 2013 e o retorno das atividades 123 

em janeiro de 2014. A professora Tatiana Weber colocou que, em função da greve do ano 124 

passado, este período deveria ser de férias para os docentes. O professor Paulo Roberto 125 

Sangoi salientou que se o Câmpus Porto Alegre tiver que cumprir aquele período de um 126 

mês de recesso devido à Lei da Copa, terá que iniciar as atividades em fevereiro. O 127 

professor Amilton de Moura Figueiredo salientou que a Lei da Copa atinge somente as 128 

cidades que terão jogos, acrescentou ainda que a LDB é superior à Lei da Copa e que existe 129 

um parecer a respeito disto dando autonomia às instituições decidirem se acatam a referida 130 

lei ou não, ou seja, não temos a obrigação de cumprir a Lei da Copa. O professor Paulo 131 

Roberto salientou que a intenção da lei é esvaziar a cidade para auxiliar na logística e na 132 

segurança do evento e nós como órgão federal, teremos que acatar. O professor Gleison 133 

Samuel do Nascimento perguntou se não poderíamos adequar o calendário somente no 134 

período de jogos na cidade, pois termos jogos somente durante 10 dias. O professor 135 

Amilton de Moura Figueiredo salientou que a ideia é termos um calendário de início e fim, 136 

mas que é um ano atípico, que teremos que ter um calendário diferenciado para a cidade de 137 

Porto Alegre. O professor Paulo Roberto Sangoi salientou que se adotarmos a Lei da Copa 138 

somente para o período de jogos, podemos iniciar as aulas no mês de fevereiro e conseguir 139 

organizar melhor o calendário. Os professores Lenir Antônio Hannecker e Tatiana Weber 140 

salientaram que temos que terminar o primeiro semestre anteriormente ao início dos jogos, 141 

para o semestre não ficar truncado. O professor Amilton de Moura Figueiredo colocou que 142 

a título de recesso temos 4 dias de compensação de horários, e que na Reitoria isso está 143 

sendo feito, mas fica um desconforto grande devido aos campus não terem isso. Portanto 144 

temos que verificar como faremos isso e pensar nos serviços essenciais. O professor Luís 145 

Ângelo Sobreiro Bulla colocou que não está contando os dias de recesso, está trabalhando 146 

com dias letivos entre o Natal e o Ano Novo. O Professor Lenir Antônio Hannecker 147 



colocou que seria interessante fechar o ano para todos os câmpus e abrir um calendário 148 

diferenciado para os Câmpus Porto Alegre e Restinga. O professor Amilton de Moura 149 

Figueiredo acrescentou que devemos dar férias aos docentes a partir de 3 de janeiro e 150 

também na metade do ano e o Câmpus Rio Grande fica com autonomia para não fazer o 151 

recesso no final de ano. O professor Giovani Forgiarini Aiub perguntou a respeito das 152 

atividades em dias de jogos do Brasil. O professor Amilton de Moura Figueiredo salientou 153 

que podemos reduzir os períodos e não parar as atividades. O professor Gleison Samuel do 154 

Nascimento salientou que se iniciarmos as aulas no dia 3 de fevereiro teremos 19 semanas 155 

até o início da copa, portanto teríamos que iniciar as atividades antes deste dia. O professor 156 

Paulo Roberto Sangoi acrescentou que teremos que ter aulas nos sábados e iniciar as férias 157 

docentes em 02 de janeiro de 2014. O professor Amilton de Moura Figueiredo acrescentou 158 

que todos os câmpus têm condições de fazer o recesso e o Câmpus Rio Grande ficaria com 159 

autonomia para não fazer o recesso de final de ano. Portanto, o recesso será nos dias 26, 27 160 

e 30, sendo 24 e 31 ponto facultativo. O professor Amilton de Moura Figueiredo perguntou 161 

a respeito da compensação de horários, acrescentando que na reitoria esta compensação 162 

está sendo realizada, mas com reclamações. A professora Tatiana Weber acrescentou que o 163 

problema é o tratamento diferenciado entre o técnico administrativo e o docente, portanto 164 

se é recesso com folga para docente tem que ser igual para o técnico administrativo. O 165 

professor Mariano Nicolao acrescentou que teve aquela questão da compensação dos 166 

técnicos administrativos a respeito da greve, eles trabalharam nos sábados para realizar essa 167 

compensação, e isto está gerando um desconforto, além da questão da Resolução 81, das 6 168 

horas, entre outras. Assim, a proposta seria sem a compensação de horários. O professor 169 

Luís Angelo Sobreiro Bulla acrescentou que seria a mesma situação a respeito do horário 170 

de verão, cujo objetivo é redução de gastos, como energia elétrica, portanto não há 171 

necessidade de compensar horários, pois se decidirmos pela compensação o objetivo do 172 

horário de verão não será cumprido. Lenir Antônio Hannecker acrescentou que temos que 173 

ter cuidado no momento de decidirmos esta situação, para não termos um problema com os 174 

técnicos e docentes, para trabalharmos em harmonia e com motivação no câmpus. 175 

Acrescentou ainda que teremos uma equipe atendendo o câmpus nestes dias, em função dos 176 

serviços essenciais. A professora Tatiana Weber perguntou se legalmente podemos abonar 177 

a falta nestes três dias. O Diretor de Gestão de Pessoas, Luiz Vicente Koche Vieira 178 



respondeu que não. O professor Amilton de Moura Figueiredo acrescentou que se tivermos 179 

a possibilidade de termos um recesso institucional e sem compensação, seria interessante, 180 

desde que estabeleça o regime de plantão para serviços essenciais. Portanto, fechamos em 181 

26, 27 e 30 de dezembro como recesso, sem compensação de horário, dias 24 e 31 ponto 182 

facultativo. Salientou que devemos ter cuidado com os setores essenciais, acrescentando a 183 

importância de plantão para os setores essenciais, como por exemplo, recebimento de 184 

materiais. O professor Amilton de Moura Figueiredo falou a respeito do horário de verão, 185 

salientando que o modelo utilizado em 2013 foi interessante, em que nas sextas pela manhã 186 

e nas segundas pela tarde foram trabalhadas 6 horas. O professor Luís Angelo Sobreiro 187 

Bulla acrescentou a respeito da compensação, que não haveria vantagem nessa situação, 188 

colocando uma sugestão de meio expediente na segunda e na sexta, devido a situação 189 

regional do Câmpus Rio Grande. O professor Amilton de Moura Figueiredo acrescentou 190 

que devido a questão da economicidade e a instituição deliberando pelo horário de verão, 191 

não haveria a necessidade de compensação, mas que devemos ter as 6 horas trabalhadas, 192 

para termos embasamento legal. O professor Paulo Roberto Sangoi perguntou se existe a 193 

possibilidade de termos em todo o Instituto o atendimento de 6 horas, durante o horário de 194 

verão, sendo na segunda pela tarde e na sexta pela manhã. O professor Luís Angelo 195 

Sobreiro Bulla salientou que o meio turno, 4 horas de trabalho, sugeridos por ele, ocorre na 196 

Furg. O professor Amilton de Moura Figueiredo acrescentou que poderíamos adotar 6 197 

horas em todo o janeiro e na segunda e sexta com horários invertidos, sendo segunda das 12 198 

as 18 horas, e nos outros dias das 8 as 14 horas, sem intervalo, se tiver embasamento legal. 199 

O Diretor de Gestão de Pessoas, Luiz Vicente Koche Vieira complementou que se preocupa 200 

com essa situação, pois qualquer coisa está no Ministério Público. O professor Amilton de 201 

Moura Figueiredo acrescentou que precisa fazer um levantamento com relação à legislação. 202 

Acrescentou ainda que a ideia de antecipar essa discussão é para fazer um planejamento 203 

para o próximo ano. O professor Roberto Saouaya perguntou a respeito da questão das 6 204 

horas, visto que o Câmpus Osório faz 8 horas. A professora Tatiana Weber salientou que 205 

segundo a resolução é para manter a situação que estava, não podendo ser modificada, ou 206 

seja, se o câmpus estava fazendo 8 horas, tem que manter essa carga horária. O professor 207 

Amilton de Moura Figueiredo acrescentou que a CIS está fazendo um estudo de viabilidade 208 

para a implantação das 6 horas, com base na legislação e que após este estudo será emitido 209 



um documento geral e este irá para a análise da professora Cláudia Schiedeck Soares de 210 

Souza, pois esta decisão é da gestora máxima da instituição. Acrescentou ainda que 211 

enquanto o estudo está acontecendo é para permanecer a mesma carga horária, não podem 212 

ocorrer modificações. O professor Mariano Nicolao perguntou a respeito da implantação do 213 

horário de verão na reitoria, pois os câmpus tem que trabalhar igual à reitoria. A professora 214 

Tatiana Weber salientou que o horário foi igual para todos, somente em períodos diferentes 215 

em função das greves. O professor Amilton de Moura Figueiredo acrescentou que o único 216 

câmpus que não estará enquadrado nesta situação é o Câmpus Rio Grande, devido ao 217 

calendário específico da greve. Acrescentou ainda que farão um estudo sobre a base legal 218 

da implantação de 6 horas durante todo o horário de verão e caso não exista legalidade, será 219 

mantido o mesmo horário de verão de 2013, ou seja, segunda das 12:00 às 18:00 e sextas 220 

das 08:00 às 14:00 e o restante dos dias com horário normal. O professor Luís Ângelo 221 

Sobreiro Bulla apresentou uma preocupação com respeito à carga horária de 6 horas para os 222 

setores responsáveis pelo atendimento de saúde aos alunos, pois trabalham 3 turnos. O 223 

professor Amilton de Moura Figueiredo salientou que não devemos modificar a carga 224 

horária de trabalho, acrescentou que está sendo realizado um trabalho em cima desta 225 

situação e que posteriormente irá para a Reitora estudar a viabilidade de implantação das 6 226 

horas. O professor Lenir Antônio Hannecker salientou que existe a expectativa pelos 227 

servidores, mas que poucos acabarão beneficiados com este regime. 3. Formaturas: 228 

proposta de oferecimento de solenidades padrão custeadas pela Instituição. O 229 

professor Amilton de Moura Figueiredo colocou que as discussões a respeito deste assunto 230 

estão sendo discutidas no Colégio de Dirigentes e entre os Comunicadores para a realização 231 

de um estudo sobre a demanda de estrutura para a Instituição ofertar esta solenidade. 232 

Acrescentou que a discussão surgiu devido, em alguns câmpus, os alunos não participarem 233 

da formatura devido às questões financeiras. Acrescentou ainda que para ofertarmos a 234 

formatura institucional devemos ter uma estrutura básica para a realização das mesmas, 235 

como um espaço, uma decoração básica, equipamentos fotográficos, entre outros. Além 236 

disso, acrescentou que o grupo de comunicadores está trabalhando na uniformidade das 237 

cerimônias de formatura, e diante disto, entrou a demanda do Instituto custear a formatura, 238 

salientando que o recurso será do câmpus. O servidor João Henrique Machado, Diretor de 239 

Comunicação, colocou que foi criado um grupo de trabalho para criar documentos 240 



norteadores sobre a padronização de formaturas. Estes documentos deveriam ter sido 241 

fechados em abril, mas surgiu esta demanda do professor Amilton de Moura Figueiredo. 242 

Acrescentou ainda que primeiro precisamos do parecer da Procuradoria do IFRS a respeito 243 

do aluguel de espaço, togas, entre outras. Também acrescentou que precisamos saber a 244 

forma de efetivação destas formaturas. A comunicação solicitou a criação de uma comissão 245 

para estudar e trabalhar a situação das formaturas, com o intuito de unificação. Perguntou 246 

também como acontecerá a questão das formaturas do Pronatec e Mulheres Mil. A 247 

professora Viviane Silva Ramos salientou que uma coisa é formatura e outra é a entrega de 248 

certificado, que cursos que não elevam a escolaridade não existe a necessidade de 249 

realização de formaturas. O professor Mariano Nicolau salientou alguns pontos 250 

preocupantes, a questão de protocolo e regramentos com situação referente a discursos, por 251 

exemplo. Também colocou a respeito do orçamento, que tivemos contingenciamento este 252 

ano. Acrescentou ainda que temos que verificar qual será o impacto no orçamento. O 253 

professor Amilton de Moura Figueiredo salientou que a criação da comissão seria para 254 

discutir o que precisaríamos para ofertar isso, qual a demanda e os gastos. Mas caso achem 255 

que não teremos pernas, deixamos esse estudo para mais adiante. O professor Lenir 256 

Antônio Hannecker salientou que precisamos definir o que é competência nossa e o que é 257 

dos formandos. Acrescentou que não podemos permitir o aluno não se formar devido a 258 

pompa que as turmas querem para fazer a formatura e que cada câmpus tem uma estrutura 259 

diferenciada e não será a comissão que irá definir isso, acrescentou ainda que nestes casos 260 

existe a formatura de gabinete. A professora Tatiana Weber salientou que temos que 261 

garantir que nenhum aluno deixe de colar grau por questões quaisquer, para o ensino 262 

superior a instituição garante fornecendo a formatura de gabinete e a cerimônia do técnico 263 

também temos que garantir. Acrescentou que se o aluno quer outra situação, com mais 264 

pompa, ele que arque com as despesas. O professor Paulo Roberto Sangoi colocou que a 265 

instituição tem que fornecer o local para a formatura, mas que o restante o aluno deve arcar. 266 

Acrescentou ainda que devemos valorizar a formatura, pois nossa origem é a formação 267 

técnica. O professor Amilton de Moura Figueiredo colocou que a ideia original não foge 268 

muito do que foi colocado, sendo a disponibilização do local com estrutura, ou seja, local 269 

com som, uma mesa organizada, não uma decoração grande, mas sim, uma decoração na 270 

mesa de autoridades. Tendo o mínimo de condições para a realização da formatura. 271 



Acrescenta ainda que o câmpus deverá gerenciar isso, pois muitas vezes o câmpus poderá 272 

oferecer um auditório, por exemplo, mas que devemos deixar bem claro o que a Instituição 273 

irá ofertar. A professora Tatiana Weber acrescentou que a UCS vem ofertando uma 274 

cerimônia não solene, com dia marcado, com presença de autoridades, mas sem discursos, 275 

que isso poderia ser uma sugestão para o IFRS. O professor Amilton de Moura Figueiredo 276 

acrescentou que após nossas definições, será montada uma comissão para fazer o 277 

levantamento mínimo do que necessitamos, por câmpus. A professora Migacir Trindade 278 

Duarte Flôres salientou que em Ibirubá trabalharam com uma comissão para padronizar as 279 

formaturas e evitar problemas para a Instituição. Acrescentou ainda que seria importante 280 

verificar a necessidade de cada câmpus, fazendo com que todos os alunos tivessem a 281 

mesma oportunidade. O professor Amilton de Moura Figueiredo perguntou se podemos 282 

criar a comissão para esta fazer um levantamento das necessidades dos câmpus. Todos 283 

concordaram com a criação da referida comissão. Às doze horas e trinta minutos foi 284 

realizado um intervalo para almoço, sendo que a reunião foi retomada às treze horas e 285 

cinquenta minutos. 4. Processos de abertura e extinção de cursos em consonância com o 286 

Termo de Acordo de Metas (TAM). A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza 287 

salientou que está ocorrendo extinção de cursos sem passar pelo Consup, que a abertura de 288 

cursos técnicos pode ser autorizada pelo Conselho de Câmpus, mas a extinção diz respeito 289 

somente ao Conselho Superior, pois irá fechar vagas e isto terá um reflexo para toda a 290 

Instituição. O professor Osvaldo Casares Pinto salientou que o Termo de Acordo de Metas 291 

(TAM) muitas vezes está sendo esquecido no momento da abertura de novos cursos e novas 292 

turmas. Lembrou também que no momento de qualquer alteração no projeto do curso, 293 

criação, extinção tem que ser feita de acordo com o TAM e ser enviado o relatório de 294 

Desenvolvimento Institucional. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou 295 

que cada vez mais temos controles e precisamos justificar as nossas ações. Sugeriu a leitura 296 

do Acórdão 506 do TCU, que norteia todo o plano de ação utilizado pela Setec e Conif para 297 

diversas ações, devido a isto nossas ações tem que ser amarradas. O professor Luís Angelo 298 

Sobreiro Bulla salientou que era para ter sido ofertado um determinado curso no Câmpus 299 

Rio Grande este ano, mas que não conseguiram ofertá-lo devido a falta de espaço. A 300 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou que o problema é a tramitação no 301 

Conselho de Câmpus para a descontinuidade/suspensão do curso. A professora Tatiana 302 



Weber perguntou como formalizar algumas situações como as ocorridas no Câmpus 303 

Caxias, pois existem eixos do TAM que não têm condições de serem implantados no 304 

referido câmpus, pela quantidade de servidores e pelo investimento a ser dado para a 305 

implantação dos mesmos. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou que 306 

talvez a instituição consiga estabelecer alguns mestrados profissionais com mais facilidade 307 

quando formos mais especialistas. Portanto a tendência é que a instituição não possa 308 

expandir para cinco ou seis eixos tecnológicos por câmpus. Diante do exposto pode ser 309 

elaborado um documento com a justificativa do porque não foram abertos determinados 310 

eixos tecnológicos, utilizando a questão da compensação, aumentando o quantitativo de 311 

vagas em eixos já implantados e potencializando a verticalização. O professor Lenir 312 

Antônio Hannecker salientou que é importante conhecer a demanda da região antes de 313 

começar um determinado curso. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza 314 

complementou que é importante conhecer a demanda local e que as necessidades 315 

individuais dos professores não podem se sobrepor as necessidades reais. O professor 316 

Osvaldo Casares Pinto acrescentou que na última reunião do Comitê de Desenvolvimento 317 

Institucional solicitou um balanço por câmpus dos cursos que existem comparando com o 318 

que está no TAM, para termos a noção da situação atual. Acrescentou também que o TAM 319 

é passível de revisão, desde com justificativa e compensação. E salientou que a delegação 320 

dada pelo Conselho Superior ao Conselho de Câmpus foi para a criação de cursos e não 321 

extinção, acrescentando ainda que a extinção demanda cuidados, os alunos precisam ser 322 

comunicados, ter um plano de extinção, aprovado pelo Conselho Superior. O professor 323 

Amilton de Moura Figueiredo salientou que existem aprovações de curso sem passar pelo 324 

fluxo estabelecido pelo Consup, portanto solicitou atenção a este fluxo. Salientou também a 325 

importância do fluxo para extinção de cursos, tendo anuência do Conselho de Câmpus, da 326 

PROEN, da PRODI e posteriormente do Conselho Superior. Explicou que é importante o 327 

encaminhando às Pró-Reitorias para a verificação do TAM e suas respectivas 328 

compensações. Salientou também que relacionado à criação de cursos tem-se as 329 

contratações, construções e compras de equipamentos, assim devemos ter o máximo 330 

cuidado com estas questões. O professor Ivan Jorge Gabe salientou que herdaram vários 331 

cursos da antiga escola técnica da UCS e que terá que fazer o procedimento de exclusão de 332 

alguns cursos, portanto perguntou se existe algum modelo de relatório para a realização 333 



desta solicitação. O professor Amilton de Moura Figueiredo respondeu que pensaram em 334 

fazer uma instrução com o fluxo e seus modelos de documentos para o fechamento de 335 

cursos. O professor Ivan Jorge Gabe acrescentou que possuem 2 cursos técnicos que há 3 336 

processos seletivos não conseguem preencher o quantitativo de vagas ofertadas, portanto 337 

perguntou se esta baixa procura justifica o fechamento do curso. A professora Cláudia 338 

Schiedeck Soares de Souza salientou que isso, isoladamente, não justifica, pois o não 339 

preenchimento de vagas em alguns cursos é uma situação que está acontecendo em todos os 340 

institutos e que existem diversos fatores a serem levados em consideração. Acrescentou 341 

ainda que os cursos subsequentes devem ser bem pensados, pois funcionam bem em 342 

algumas áreas e à noite. O professor Giovani Forgiarini Aiub lembrou que existia um curso 343 

de Administração no Câmpus Feliz e que apenas pararam de ofertar o curso, portanto 344 

quando tiver a Resolução, regularizaremos as situações pendentes. O professor Amilton de 345 

Moura Figueiredo salientou que a PROEN irá emitir a Resolução para organizar as 346 

situações pendentes com relação à extinção de cursos. O professor Mariano Nicolao 347 

colocou que uma coisa é a descontinuidade e outra é a questão de abertura de curso. Pois a 348 

oferta de cursos depende da questão de infraestrutura e para isso terá que fazer escolhas. 349 

Acrescentou que entre integrado e licenciatura, pensa em ofertar a licenciatura, devido à 350 

demanda diferenciada do integrado, além do atendimento ao TAM. O professor Amilton de 351 

Moura Figueiredo acrescentou que as licenciaturas são os grandes problemas do TAM, pois 352 

temos que abrir licenciaturas e muitas vezes outras instituições não completam suas vagas. 353 

O professor Mariano Nicolao salientou sobre o dimensionamento do corpo docente 354 

observando o TAM e a questão de resistência de alguns servidores. Portanto, solicitou uma 355 

formalização da PRODI falando sobre o comprometimento com o TAM. O professor 356 

Osvaldo Casares Pinto colocou que com o levantamento que está sendo realizado, 357 

verificará como está a oferta dos cursos e se estamos dentro da legislação. O professor 358 

Mariano Nicolao salientou que além do TAM temos o PDI para embasar nossas atividades, 359 

mas tem coisas que o PDI vai de encontro ao TAM. O professor Osvaldo Casares Pinto 360 

acrescentou que todas as correções devem ser realizadas para a próxima edição do PDI. A 361 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza colocou que participou seminários 362 

oferecidos pelo Conif e que a experiência foi muito boa, sendo que se pretende estender 363 

estas atividades para os Gestores. Salientou assuntos que apareceram em evidencia nas 364 



palestras: Trabalho em rede/coletivo e não individual e a existência de um instrumento 365 

claro para construir a identidade do Instituto, que é o PDI. Acrescentou ainda que ele deve 366 

ser bem trabalhado, com uma metodologia interessante, pois deste PDI sai o futuro da 367 

Instituição. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou que deveríamos 368 

pensar nas licenciaturas de outra forma, por exemplo, trabalhar com licenciatura para a 369 

educação profissional, modificar a concepção das licenciaturas, não seguindo a concepção 370 

das universidades. O professor Mariano Nicolao acrescentou que também devemos 371 

trabalhar com a mudança de concepção do ensino médio integrado. O professor Amilton de 372 

Moura Figueiredo perguntou se é possível, a partir de um novo entendimento e de 373 

mudanças constantes, repactuar o TAM. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza 374 

respondeu que não existe nenhuma possibilidade, pois o TAM já está assinado, o que pode 375 

ser realizado são justificativas documentadas sobre as modificações ocorridas. O professor 376 

Amilton de Moura Figueiredo salientou que iniciou um trabalho com grupos de matemática 377 

e solicitou a criação de licenciaturas diferenciadas, que tenham no seu currículo a educação 378 

profissional, acrescentou ainda que iniciou as discussões com a licenciatura de matemática, 379 

mas a ideia é discutir com as outras licenciaturas também. Acrescentou que no caso do 380 

integrado, a ideia é trabalhar com comissões dentro dos câmpus para verificar como ocorre 381 

essa integração, mas antes disso tentará fazer uma formação/capacitação. O professor Lenir 382 

Antônio Hannecker complementou que existe uma comissão trabalhando nisso, pois 383 

estamos somente cumprindo uma formalidade e a integração não está acontecendo. O 384 

professor Fábio Azambuja Marçal solicitou a inclusão do Proeja nas discussões do ensino 385 

médio integrado. O professor Amilton de Moura Figueiredo salientou que estão trabalhando 386 

com a articulação dos coordenadores de Proeja para pensar em como discutir este assunto. 387 

5. Visita da Editora Grupo A. A editora procedeu a apresentação de livros publicados, 388 

salientando a forma diferenciada de publicação, além disso, salientou que estão procurando 389 

autores para publicações. O professor Amilton de Moura Figueiredo salientou a 390 

importância dos nossos servidores conhecerem os livros, para pensarmos na compra deles 391 

para nossas bibliotecas. A professora Cláudia Schiedeck Soares acrescentou sobre a 392 

importância de incentivar os nossos professores a publicarem, pois é publicação do 393 

Instituto. 6. Desvio de Função. O professor Paulo Roberto Sangoi colocou que ficou muito 394 

preocupado com a situação de desvio de função, e que as pessoas estão ganhando na justiça 395 



a equiparação de nível. O Diretor de Gestão de Pessoas, Luiz Vicente Koche Vieira, 396 

salientou que existem pessoas trabalhando em outras funções sem receber Funções 397 

Gratificadas - FG. O professor Paulo Roberto Sangoi acrescentou que tem heranças das 398 

instituições antigas e que não podemos ser responsabilizados por esta situação. O professor 399 

Mariano Nicolao perguntou sobre o caso de ter FG, pois em conversa com a Adriana 400 

Majola ela disse que isto não justificaria o desvio de função. O Diretor de Gestão de 401 

Pessoas, Luiz Vicente Koche Vieira, salientou que por ser um cargo de confiança, não 402 

significa desvio de função. A professora Viviane Silva Ramos salientou que esta é a 403 

principal causa da improbidade administrativa, que tanto a instituição quanto o gestor 404 

responderão por estes desvios de função. O professor Amilton de Moura Figueiredo 405 

salientou que temos que deixar claro ao servidor investido em cargo de confiança, que 406 

quando ocorrer a mudança de gestão, ele poderá retornar a sua função original. A 407 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza sugeriu um levantamento em todos os 408 

câmpus sobre a questão de desvio de função, sem função gratificada, para fazermos o 409 

ajuste. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza acrescentou que este trabalho terá 410 

um impacto direto no dimensionamento da força de trabalho dos técnicos administrativos e 411 

consequentemente nos números que a Setec está trabalhando, que são 45 técnicos 412 

administrativos. O professor Osvaldo Casares Pinto acrescentou que a Setec está tomando 413 

como referência 70 docentes e 45 técnicos para os câmpus novos e os câmpus antigos 414 

deveriam ter 90 docentes e 70 técnicos, mas os antigos têm muito mais que isso. A 415 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza acrescentou que precisamos nos readequar 416 

aos quantitativos. Salientou que a Setec apresentou uma planilha com todos os técnicos que 417 

o IFRS possui e que temos cargos que já extrapolaram, citando alguns exemplos. A 418 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza frisou que a Setec não olha o câmpus e sim 419 

o IFRS. Salientou que precisamos fazer um estudo detalhado a respeito disto, com base no 420 

documento apresentado pela Setec com a apresentação estas distorções. Acrescentou ainda 421 

que estamos numa situação tranquila em relação a outros institutos, pois muitos institutos 422 

fizeram muitos concursos e não tem mais como trabalhar com esses cargos. Salientou que 423 

não há espaço para a discussão de criação de novos cargos nos próximos anos, que temos 424 

saldos em outras áreas, o que precisamos é realocá-los. O professor Osvaldo Casares Pinto 425 

salientou que podemos nos complicar com a questão de 30 horas, pois se adotamos 30 426 



horas, significa que estamos com técnicos sobrando. A professora Viviane Silva Ramos 427 

perguntou a respeito dos quatro câmpus novos. A professora Cláudia Schiedeck Soares de 428 

Souza respondeu que não tem nenhuma previsão de criação de vagas, a menos que criem 429 

códigos para os câmpus novos. O professor Amilton de Moura Figueiredo salientou que em 430 

reunião com os bibliotecários dos câmpus, estes colocaram que suas atribuições não seriam 431 

somente a catalogação, teria o atendimento ao público e solicitaram mais bibliotecários. 432 

Portanto salientou que o bibliotecário não faz atendimentos, solicitando atenção com esta 433 

situação. Acrescentou ainda que por conta deste dimensionamento, não teríamos mais 434 

opções de contratações. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza acrescentou que 435 

precisamos reconhecer que a nossa expansão foi grande e que não tivemos muito controle 436 

com respeito a isto, que a ideia não é prejudicar ninguém, mas corrigir algumas distorções 437 

que estão acontecendo. Salientou que podemos nos articular internamente e verificarmos as 438 

demandas, também podemos fazer a troca entre institutos, por exemplo, temos 17 vagas de 439 

médico e não precisamos, podemos trocar essas vagas por outro cargo. O Diretor de Gestão 440 

de Pessoas, Luiz Vicente Koche Vieira, salientou que possui um levantamento de todas as 441 

vagas que temos por câmpus. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza acrescentou 442 

que achou interessante o que o professor Osvaldo Casares Pinto colocou ontem em 443 

conversa informal, que nós abusamos das vantagens, e que o governo está apresentando o 444 

resultado e as consequências. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza solicitou 445 

aos professores Osvaldo Casares Pinto, Amilton de Moura Figueiredo, Giovani Silveira 446 

Petiz e ao Diretor de Gestão de Pessoas, Luiz Vicente Koche Vieira para verificar esta 447 

situação. Salientou também que apresentou ao Conif o posicionamento de divisão dos 448 

câmpus pelo número de alunos, mas não teve força para defender isso. O professor Lenir 449 

Antônio Hannecker salientou que seria interessante termos uma comissão para verificar as 450 

particularidades de cada câmpus, pois este levantamento foi realizado de maneira geral. Os 451 

professores Paulo Roberto Sangoi e Tatiana Weber perguntaram se a Setec espera que a 452 

gente faça remoções para equalizar essa situação. E o professor Paulo Roberto Sangoi 453 

pergunta sobre a limitação do número de alunos, pois se estagnamos na quantidade de 454 

servidores, também deveremos estagnar no número de alunos. A professora Cláudia 455 

Schiedeck Soares de Souza acrescentou que temos que verificar o que temos sobrando e 456 

fazer um equacionamento interno sobre as nossas condições, fazendo um planejamento 457 



adequado. O professor Lenir Antônio Hannecker colocou a situação do Pronatec, se não 458 

seria importante colocarmos servidores fixos para trabalhar nele, não deixar somente 459 

bolsistas num programa importante. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza 460 

salientou que temos os números que a Setec colocou para nós, mas que não temos um 461 

estudo a respeito. Assim, será realizado um levantamento por câmpus e o que temos pela 462 

frente, para verificarmos como se dará a nossa forma de distribuição. A professora Viviane 463 

Silva Ramos acrescentou que em algum momento temos que pensar no número de alunos, 464 

pois não é justo equiparar a quantidade de servidores para campus com diferentes números 465 

de alunos. 7. Levantamento das necessidades de concurso para docentes/técnicos e 466 

realização de concursos independentes por região. O professor Osvaldo Casares Pinto 467 

salientou que a intenção é modificar o modelo de concurso, fazendo concursos 468 

independentes por região, fazendo quatro concursos independentes. A ideia é que se faça 469 

uma comissão central, com servidores efetivos da Reitoria, que elaborariam as normas 470 

gerais do concurso, e mais comissões regionais, que organizariam os concursos em suas 471 

regiões. Salientou que prevê um concurso para docentes e outro para técnicos ainda neste 472 

ano. Portanto solicitou que cada câmpus faça um levantamento de vagas necessárias e não 473 

contempladas. O professor Lenir Antônio Hannecker perguntou sobre as vagas não 474 

contempladas em áreas que não temos candidatos aprovados em concurso, como podemos 475 

resolver essa situação, visto que não podemos abrir seleção para professor substituto. 476 

Salientou a importância da realização do concurso com a maior brevidade possível. O 477 

professor Osvaldo Casares Pinto solicitou o encaminhamento das necessidades dos cargos 478 

dos câmpus até dia 28 de junho, após isso será realizada uma verificação a respeito de 479 

concursos válidos, para após organizar a abertura de concursos. A professora Cláudia 480 

Schiedeck Soares de Souza acrescentou que precisamos definir o modelo de concurso que 481 

iremos adotar. Os professores Amilton de Moura Figueiredo e Osvaldo Casares Pinto 482 

salientaram que faremos concursos regionais. A professora Migacir Trindade Duarte Flôres 483 

solicitou o levantamento dos concursos que estão em andamento. O Diretor de Gestão de 484 

Pessoas, Luiz Vicente Koche Vieira, respondeu que irá encaminhar a todos este 485 

levantamento e acrescentou que precisamos chamar os aprovados nos concursos vigentes, 486 

independente do câmpus. O professor Giovani Forgiarini Aiub perguntou se existe a 487 

possibilidade de abrir um concurso para português/libras. O Diretor de Gestão de Pessoas, 488 



Luiz Vicente Koche Vieira salientou que esta questão pode trazer problemas. A professora 489 

Migacir Trindade Duarte Flôres perguntou a respeito de padronização de edital pela Setec. 490 

O Diretor de Gestão de Pessoas, Luiz Vicente Koche Vieira respondeu que esta questão não 491 

avançou. O professor Roberto Saouaya perguntou a respeito do levantamento das 492 

necessidades de cada câmpus, se necessita passar pelo Conselho de Câmpus. A professora 493 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza respondeu que essa demanda é mais administrativa e 494 

não precisa passar pelo Conselho de Câmpus. Salientou que a maior necessidade é fazer 495 

uma readequação, corrigindo as distorções existentes. A professora Cláudia Schiedeck 496 

lembrou sobre a flexibilização da carga horária, que tem coisas que não irão passar pelo 497 

crivo dela, que ela irá analisar caso a caso, que não é uma decisão do Conselho de Câmpus 498 

nem do Conselho Superior. 8. Fluxo para solicitação de professores substitutos e 499 

temporários. O professor Osvaldo Casares Pinto solicitou que a solicitação de professores 500 

substitutos e temporários passe pela PROEN e pela PRODI, para que estas verifiquem a 501 

disponibilidade e a necessidade, principalmente devido às peculiaridades de cada vaga. 502 

Salientou que não pode ocorrer uma redistribuição de um docente e depois a solicitação de 503 

um temporário, portanto solicita atenção as redistribuições. Acrescentou que os processos 504 

sejam liberados somente após o final do período letivo, para que não haja impacto negativo 505 

para a instituição. Acrescentou ainda que será elaborada uma instrução normativa fazendo o 506 

regramento das solicitações de professores temporários e substitutos. O professor Amilton 507 

de Moura Figueiredo salientou que devemos ter uma justificativa real da demanda do 508 

câmpus. O professor Lenir Antônio Hannecker perguntou a respeito dos cargos em que não 509 

temos aprovados. O professor Amilton de Moura Figueiredo respondeu que ele deve 510 

justificar e solicitar professor temporário. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza 511 

lembrou que os temporários estão acabando, pois foi criado para um determinado período. 512 

O professor Amilton de Moura Figueiredo salientou que se justifica a necessidade de 513 

professor temporário agora e acrescenta na demanda de concursos também. 9. 514 

Encerramento dos Editais de Remoções 2011 e procedimentos para novas remoções. A 515 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza acrescentou que é previsto em legislação a 516 

realização de remoção interna antes do concurso, acrescentando ainda que enfrentamos 517 

problemas, pois não existe um mecanismo transparente de remoção. A professora Cláudia 518 

Schiedeck Soares de Souza perguntou a respeito dos editais de remoção abertos. O Diretor 519 



de Gestão de Pessoas, Luiz Vicente Koche Vieira respondeu que os editais já estão 520 

encerrados. O professor Osvaldo Casares Pinto acrescentou que todos os técnicos 521 

aprovados, com existência de vagas, foram removidos. E no caso de docentes, o único que 522 

ainda não foi removido é do Campus Rio Grande, e que assim que tiver um servidor para 523 

substituí-lo, ele será removido. Concluiu então que o edital está encerrado e que não 524 

podemos fazer edital naqueles moldes. A professora Migacir Trindade Duarte Flôres 525 

salientou que temos que cuidar o tempo de serviço na instituição, sendo no mínimo 3 anos. 526 

O professor Paulo Roberto Sangoi questionou como será a questão de pessoas que desistem 527 

da remoção, e que o câmpus de origem do servidor recebeu uma vaga a mais, devido a este 528 

servidor que seria removido. O Diretor de Gestão de Pessoas, Luiz Vicente Koche Vieira e 529 

o professor Osvaldo Casares Pinto responderam que não tem problema disto ocorrer, que as 530 

vagas são renegociadas. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza sugeriu a 531 

realização de um banco de remanejo permanente e para fazer a solicitação de concurso tem 532 

que tirar um extrato deste banco, se não tiver ninguém querendo remoção, poderá abrir 533 

concurso. O professor Paulo Roberto Sangoi sugeriu como critério para remoção, o servidor 534 

mais antigo. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza perguntou a respeito da 535 

classificação no concurso. O professor Osvaldo Casares Pinto salientou que no mesmo 536 

concurso podemos colocar a ordem de classificação e em concursos diferentes, o servidor 537 

mais antigo. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou que precisamos 538 

conversar com a TI para verificar a possibilidade de fazer um programa para remoção. Os 539 

professores Osvaldo Casares Pinto e Tatiana Weber salientaram que o edital de remoção se 540 

encerra com a publicação do edital do concurso, sem criação de lista de espera. O professor 541 

Lenir Antônio Hannecker perguntou a respeito das permutas a critério da administração. A 542 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza respondeu que a permuta pode ocorrer, 543 

desde que seja no mesmo nível. O Diretor de Gestão de Pessoas, Luiz Vicente Koche 544 

Vieira salientou que entende a permuta com o mesmo cargo e que os casos específicos 545 

devem ser verificados. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou que por 546 

mais que justificamos o interesse da administração, podem ocorrer problemas se algum 547 

outro técnico quer ir para o câmpus. Salientou também que o banco consegue resguardar 548 

tanto a administração quanto a servidor. O professor Amilton de Moura Figueiredo 549 

salientou que o edital de remoção acaba nos trazendo a pressão para a realização do 550 



concurso e o banco de remoção, não, ele apresenta o interesse da pessoa em trocar de 551 

câmpus. O professor Gleison Samuel do Nascimento perguntou a respeito de termos 552 

pessoas aprovadas no concurso e no banco de remoção para a mesma vaga, qual aproveita 553 

primeiro. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza respondeu que se abre 1 vaga 554 

no concurso é 1 vaga, depois a prioridade é remoção interna. O professor Ivan Jorge Gabe 555 

acrescentou que a cada nova vaga o banco de remoção deverá ser revisado. A professora 556 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza acrescentou que a legislação ampara a remoção, depois 557 

o concurso em validade e por último a redistribuição. Acrescentou ainda que o banco é uma 558 

forma de termos transparência e resguardo do gestor. A professora Cláudia Schiedeck 559 

Soares de Souza salientou que seria interessante conversar com as instituições que 560 

trabalham com esse banco, a Caixa Econômica Federal e os Correios, para podermos 561 

trabalhar esta questão. A professora Tatiana Weber salientou que os Correios movimentam 562 

mais gente, talvez seja mais interessante e acrescentou que ficará responsável por verificar 563 

a situação nos Correios. O Diretor de Gestão de Pessoas, Luiz Vicente Koche Vieira ficou 564 

responsável pela verificação das normatizações na Caixa Econômica Federal. 10. Obras: 565 

perspectivas e estabelecimentos de prioridades. O professor Osvaldo Casares Pinto 566 

salientou que o professor Sérgio Wesner Viana, Diretor de Projetos e Obras, fez um 567 

levantamento de todas as demandas existentes para as obras do IFRS, para que a partir 568 

disto, possamos realizar uma previsão de obras dentro de nossas possibilidades. Salientou 569 

que conseguimos mais 3 códigos de engenheiros e que não temos mais disponibilidade de 570 

engenheiros. Portanto o tamanho da Diretoria de Projetos e Obras já está definido e dentro 571 

deste panorama iremos trabalhar com as demandas. O Diretor de Projetos e Obras, o 572 

professor Sérgio Wesner Viana, apresentou um levantamento realizado com base nas 573 

demandas preenchidas pelos diretores, chegando a um quantitativo de 121 milhões, sem os 574 

câmpus novos. Salientou que os projetos já estão prontos, que são projetos do Instituto 575 

Federal do Paraná, portanto no momento que as prefeituras vão liberando os projetos, 576 

vamos licitando. O Diretor de Projetos e Obras, Sérgio Wesner Viana, salientou que estão 577 

dando uma atenção especial aos câmpus Caxias do Sul e Restinga, para não termos os 578 

mesmos problemas anteriores e que visitará os câmpus seguidamente para 579 

acompanhamento das obras. Colocou que teremos 72 obras para realizar, seja reformas, 580 

prédios novos, devido a isto temos que elencar prioridades, pois não temos pernas para 581 



resolver tudo. O professor Osvaldo Casares Pinto acrescentou que não temos bolso 582 

também. Acrescentou também que a Setec disponibilizou 8 milhões para investimento e 583 

salientou que eles valorizaram bastante o fato de termos na nossa matriz orçamentária 584 

recursos de investimento, ou seja, o câmpus que fará uma obra no ano que vem, deve 585 

prever no seu orçamento o quanto irá gastar e a Setec apenas auxiliará com o recurso. 586 

Assim, o professor Osvaldo Casares Pinto solicitou que os câmpus coloquem prioridade em 587 

suas obras e façam um planejamento de sua matriz orçamentária para a execução destas 588 

obras. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza reforçou a questão da Setec não 589 

visualizar os câmpus e sim o IFRS, devido a isto precisamos repensar esta questão. 590 

Salientou que hoje temos empenhados e executados apenas 14% do investimento e que a 591 

Setec não irá disponibilizar recursos com essa porcentagem, ou seja, temos dinheiro para 592 

investir, portanto gastem para depois pedir mais recurso. A professora Cláudia Schiedeck 593 

Soares de Souza acrescentou que a Setec incentivou em trabalhar com certificação de 594 

disponibilidade orçamentária para o próximo ano, para garantir o recurso dentro da Lei 595 

Orçamentária Anual (LOA). Com isso, deixa-se de ter a preocupação de empenhar e 596 

inscrever em restos a pagar para garantirmos o orçamento para o próximo ano. Salientou 597 

que a Setec frisou que não existe contingenciamento de recursos para investimento. A 598 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza frisou que precisamos fazer um 599 

levantamento de tudo o que está projetado e fazer uma realocação. Colocou que perguntou 600 

à Setec a respeito de investimentos no Pronatec, mas ainda não sabe se conseguirão 601 

transferir para a LOA, senão será trabalhado com a descentralização na lógica da bolsa-602 

formação. Acrescentou que o nosso problema é execução orçamentária. A professora 603 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou que no próximo ano os orçamentos de 604 

investimentos serão garantidos com o mesmo valor e a Setec passará mais o percentual da 605 

contrapartida na nossa matriz orçamentária no ano. Salientou também que não adianta 606 

reservamos recursos orçamentários na matriz para um projeto que não existe. Portanto 607 

trouxemos isto para discussão, pois temos algumas coisas prontas e que podemos atender 608 

alguns câmpus, por exemplo, temos biblioteca, pórtico, almoxarifado e podemos 609 

contemplar só 6 campus. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou que 610 

temos que fazer o planejamento, com ajustes internos, pois a nossa matriz orçamentária 611 

deverá ser definida até início de julho e tem que estar atrelada ao plano de ação. A 612 



professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza acrescentou que a Reitoria está empenhada 613 

em resolver os problemas das obras e se trabalharmos numa perspectiva de banco de 614 

projetos teremos melhores resultados. Portanto sugeriu a realização de um levantamento de 615 

recursos disponíveis e um dimensionamento do que trabalharemos primeiro. E salientou 616 

que temos pontos de honra, que são os Câmpus Caxias do Sul, Restinga e Porto Alegre. 11. 617 

Assuntos Gerais. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza acrescentou que será 618 

realizado um levantamento e uma descentralização de funções, prioritariamente para a 619 

coordenação de cursos superiores. O professor Amilton de Moura Figueiredo informou que 620 

recebemos o último levantamento do Sistec sendo que temos 13.251 alunos regulares, 621 

6.797 bolsa-formação Pronatec, total de 20.048 alunos, sem contar o ingresso no segundo 622 

semestre. O professor Paulo Roberto Sangoi complementou que no processo seletivo 623 

receberam 5.900 inscrições e 6.900 Sisu. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza 624 

complementou que o bolsa-formação Pronatec subsequente terá entrada pelo Sisu-Enem 625 

(SisuTec). Às dezoito horas e trinta minutos a professora Cláudia Schiedeck Soares de 626 

Souza Schiedeck Soares de Souza agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 627 

sessão. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada 628 

será assinada por mim e pelos presentes.  629 

Viviane Campanhola Bortoluzzi_____________________________________________________ 

Amilton de Moura Figueiredo_______________________________________________________ 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza___________________________________________________ 

Eduardo Angonesi Predebon________________________________________________________ 

Fábio Azambuja Marçal____________________________________________________________ 

Gilberto Luiz Putti________________________________________________________________ 

Giovani Forgiarini Aiub____________________________________________________________ 

Giovani Silveira Petiz_____________________________________________________________ 

Gleison Samuel do Nascimento______________________________________________________ 

Ivan Jorge Gabe__________________________________________________________________ 

Jerferson de Araújo Funchal________________________________________________________ 

João Henrique Machado____________________________________________________________ 

Lenir Antônio Hannecker___________________________________________________________ 

Luciano Manfroi_________________________________________________________________ 



Luís Angelo Sobreiro Bulla_________________________________________________________ 

Luiz Vicente Koche Vieira_________________________________________________________ 

Mariano Nicolao_________________________________________________________________ 

Migacir Trindade Duarte Flôres______________________________________________________ 

Osvaldo Casares Pinto_____________________________________________________________ 

Paulo Roberto Sangoi______________________________________________________________ 

Roberto Saouaya_________________________________________________________________ 

Sérgio Wesner Viana______________________________________________________________ 

Tatiana Weber___________________________________________________________________ 

Viviane Silva Ramos______________________________________________________________ 


