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Aos dezesseis e dezessete dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na 1 

Sala 203 da Reitoria, localizada na General Osório, 348, Bairro Centro – Bento Gonçalves-2 

RS, foi realizada a 5ª Reunião do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal do Rio Grande 3 

do Sul. A sessão foi convocada pelo professor Amilton de Moura Figueiredo, Reitor 4 

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

IFRS e secretariada servidora Viviane Campanhola Bortoluzzi. Estiveram presentes os 6 

seguintes membros do Colégio de Dirigentes: Cláudia Schiedeck Soares de Souza, Reitoria 7 

do IFRS; Amilton de Moura Figueiredo, Pró-Reitor de Ensino; Giovani Silveira Petiz, Pró-8 

Reitor de Administração; Júlio Xandro Heck, Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação; Osvaldo 9 

Casares Pinto, Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional; Viviane Silva Ramos, Pró-10 

Reitora de Extensão; Fábio Azambuja Marçal, Diretor do Câmpus Alvorada; Luciano 11 

Manfroi, Diretor do Câmpus Bento Gonçalves; Mariano Nicolao, Diretor do Câmpus 12 

Canoas, Tatiana Weber, Diretora do Câmpus Caxias do Sul; Ivan José Suszek, 13 

representando o Diretor do Câmpus Erechim; Ivan Jorge Gabe, Diretor do Câmpus 14 

Farroupilha, Giovani Forgiarini Aiub, Diretor do Câmpus Feliz; Maria Inês Simon, 15 

representando a Diretora do Câmpus Ibirubá; Roberto Saouaya, Diretor do Câmpus Osório; 16 

Cláudio Vinicius Silva Farias e Ademir Gautério Troina Júnior, representando o Diretor do 17 

Câmpus Porto Alegre; Gleison Samuel do Nascimento, Diretor do Câmpus Restinga; 18 

Alessandra Ruiz Trevisol, representando o Diretor do Câmpus Rio Grande; Jesus Rosemar 19 

Borges, Diretor do Câmpus Rolante; Lenir Antônio Hannecker, Diretor do Câmpus Sertão; 20 

Gilberto Luiz Putti, Diretor do Câmpus Vacaria; Fábio Augusto Marin, Diretor do Câmpus 21 

Veranópolis, Alexandre Martins Vidor, Diretor do Câmpus Viamão. A reunião foi 22 

convocada com a seguinte pauta: 1. Aprovação da ata de Junho/2014; 2. Centro de 23 



Idiomas; 3. Relato das agendas das Pró-Reitorias; 4. Matriz Orçamentária; 5. SCDP; 6. 24 

Apresentação dos resultados do Relatório 2013 da CPA do IFRS; 7. Apresentação da 25 

proposta de Regulamento para as Formaturas do IFRS. 8. Informes Gerais. Inclusão de 26 

pauta: Programa de Mobilidade Estudantil; Apresentação do Plano Anual de Aquisições e 27 

Contratações 2014.Informes Gerais. 1. Palestra do Pró-Reitor de Administração do IF 28 

Sergipe. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza explicou que o Pró-Reitor de 29 

Administração do IF Sergipe viria fazer uma discussão sobre matriz orçamentária, para 30 

sanar as dúvidas, mas devido a uma convocação da Setec, o professor Alex Sandro Barbosa 31 

de Carvalho não pode vir. Acrescentou que o professor Alex Sandro Barbosa de Carvalho 32 

pediu desculpas pelo imprevisto e disse que virá ao IFRS em uma nova oportunidade para 33 

tratar de matriz orçamentária. 2. Pronatec serviços públicos. A professora Cláudia 34 

Schiedeck Soares de Souza explicou que o Pronatec serviços públicos foi elaborado para a 35 

capacitação dos servidores. Salientou que temos dois editais abertos, Curso Auxiliar 36 

Administrativo e Curso Assistente Escolar, mas que estamos com dificuldades nas 37 

inscrições, apresentando um panorama dos inscritos por câmpus. A professora Cláudia 38 

Schiedeck Soares de Souza explicou o formato do curso, salientando que o único custo do 39 

câmpus será com o deslocamento dos servidores. A professora Cláudia Schiedeck Soares 40 

de Souza solicitou auxílio dos diretores para a divulgação do curso, através de envio de e-41 

mails ou indicando servidores para participares do mesmo. O professor Jesus Rosemar 42 

Borges comentou que os novos servidores não poderão participar. A professora Cláudia 43 

Schiedeck Soares de Souza explicou que esta não será a única turma, e salientou também 44 

que os cursos poderão ter melhoras para a próxima turma. O servidor Fábio Augusto Marin 45 

sugeriu convocar os servidores para participarem destes cursos. Salientou também que os 46 

servidores do câmpus já progrediram, devido a isto eles não fizeram a inscrição para o 47 

curso, visto que poderiam estar tirando vaga de servidores que não progrediram. A 48 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou a importância do auxílio dos 49 

diretores para o fechamento destas turmas. 3. Formação continuada – capacitação de 50 

diretores e gestores dos IFs. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza explicou que 51 

a Setec firmou um acordo de cooperação com a Enap para capacitações de diretores e 52 

gestores e que o IFRS recebeu 4 vagas. Acrescentou que precisa indicar os nomes dos 53 

participantes até dia 18 de julho, explicando o formato do curso, os módulos do mesmo e as 54 



datas de início de cada turma. Salientou que temos fatores complicadores: diárias e 55 

passagens custeadas pelo câmpus e a ausência dos gestores do câmpus. A professora 56 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza apresentou uma previsão de custos para a participação 57 

no curso, sugerindo a participação dos diretores dos câmpus em implantação. O professor 58 

Mariano Nicolao explicou que o Enap possui um curso em EaD sobre execução 59 

orçamentária, dando uma noção sobre o assunto. O professor Alexandre Martins Vidor 60 

explicou como foi o curso anterior, salientando a troca de conhecimento entre os gestores. 61 

O servidor Fábio Augusto Marin ponderou os custos para a participação no curso para os 62 

câmpus menores. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza solicitou que todos 63 

analisem o conteúdo programático, que ela enviará via e-mail, e caso tenham interesse, 64 

entrar em contato. O professor Jesus Rosemar Borges salientou que este curso é mais 65 

aplicado que o que eles participaram, sugerindo a participação dos diretores dos câmpus em 66 

implantação, visto que os impactos referentes à ausência do gestor no câmpus serão 67 

menores. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza disse que está a disposição para 68 

tirar dúvidas e para possível inscritos. 1. Aprovação da Ata nº 04/2014 referente à 69 

Junho/2014. A ata nº 04/2014, referente à junho de 2014 foi aprovada e assinada sem 70 

ressalvas. 2. Matriz Orçamentária. O professor Giovani Silveira Petiz explicou como é 71 

elaborada a matriz orçamentária, salientando que o Forplan elabora e faz os ajustes 72 

necessários na matriz e posteriormente, o Forplan e o Conif aprovam a mesma. 73 

Acrescentou que a Setec está trabalhando nesta matriz durante esta semana, para a 74 

aprovação final da matriz 2015. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza apontou 75 

dois problemas que devem ser corrigidos na matriz orçamentária: distorção entre câmpus 76 

novos e antigos, dificultando a manutenção dos câmpus em implantação e a verificação 77 

pontual dos problemas. Salientou que o número de aluno e tipo de curso são critérios base 78 

para a elaboração da matriz, portanto devemos aumentar o número de alunos para 79 

consequentemente aumentarmos a nossa matriz orçamentária. O professor Osvaldo Casares 80 

Pinto explicou como é elaborada a matriz orçamentária e apresentou os critérios utilizados 81 

para a elaboração da mesma, salientando que os dados são retirados do Sistec. O professor 82 

Alexandre Martins Vidor salientou que os critérios utilizados são impessoais e objetivos 83 

para elaboração da matriz e perguntou se existe alguma tendência de modificações nos 84 

critérios. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza explicou não existe discussões 85 



para modificar os critérios, apenas tem discussões de inclusão de critérios de pesquisa e 86 

extensão, mas que ainda não foram incluídos por não termos indicadores concretos. O 87 

professor Alexandre Martins Vidor lembrou que podemos ter cobranças com relação ao 88 

Termo de Acordo de Metas - TAM, acrescentando que várias melhorias que tivemos estão 89 

atreladas ao TAM. Perguntou sobre a execução do mesmo, salientando que podem ocorrer 90 

cortes de orçamentos devido ao não cumprimento destas metas. O professor Mariano 91 

Nicolao disse que oferta de cursos do IFRS está dentro do TAM e que se existe alguma 92 

modificação, esta pode ser justificada e foi compensada através da oferta de outros cursos. 93 

Acrescentou também que podemos ser cobrados com relação a oferta de cursos prevista na 94 

Lei de Criação dos Institutos Federais. O professor Lenir Antônio Hannecker salientou a 95 

importância de olharmos permanentemente para a legislação e os documentos norteadores 96 

do IFRS. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza explicou que o TAM não pode 97 

ser analisado pontualmente. Apresentou os dados de matrículas do IFRS, explicando que 98 

nos últimos dois anos não tivemos nenhum incremento no número de alunos, tendo 99 

incrementos somente de infraestrutura e de docentes. A professora Tatiana Weber explicou 100 

que dos 19 itens presentes no TAM, apenas 5 são quantificáveis, portanto temos que 101 

analisar e trabalhar com estes pontos. O professor Fábio Azambuja Marçal expôs que 102 

devemos ter o TAM como elemento para realização de autoavaliação, não somente como 103 

prestação de contas. Salientou também que os cenários mudam e uma destas mudanças foi 104 

o Pronatec, que talvez seja um dos motivos por não atingirmos o nosso plano de metas. A 105 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou que o Pronatec mantém a 106 

subsistência de muitos câmpus. O professor Osvaldo Casares Pinto apresentou alguns 107 

dados atuais dos câmpus (números de alunos, docentes, cursos e a relação aluno professor), 108 

salientando que os dados referem-se somente às entradas, portanto estamos longe de atingir 109 

o TAM. Explicou que estes números são do Sistec e os números do Senso são inferiores, 110 

portanto estes números devem ser menores. A professora Cláudia Schiedeck Soares de 111 

Souza disse que necessitamos trabalhar com estas questões, que devemos melhorar esta 112 

situação. Explicou que ocorrem muitos investimentos nos câmpus e que não temos um 113 

aumento de alunos proporcional a este investimento. O professor Gleison Samuel do 114 

Nascimento salientou que o Câmpus Restinga optou por oferta de cursos integrados e 115 

devido a esta opção, o pico de alunos será em 2016. O professor Mariano Nicolao expôs 116 



sua preocupação com relação à retenção, salientando que devemos trabalhar com ações 117 

para melhorar estas questões. Solicitou que a reitoria faça uma nova visita ao câmpus para 118 

explicar que podemos ser cobrados pelo não cumprimento do TAM, visto que os servidores 119 

não tem a percepção de que seremos apontados por isso. A professora Cláudia Schiedeck 120 

Soares de Souza salientou que não teremos somente apontamentos, que podemos ter corte 121 

de orçamento, devido a inoperância do câmpus. A professora Maria Inez Simon expôs sua 122 

preocupação com a evasão dos alunos, salientando que devemos ter uma consciência 123 

coletiva para a resolução deste problema. O professor Jesus Rosemar Borges disse que os 124 

números podem se modificar no próximo ano, visto que os problemas com infraestrutura, 125 

em alguns câmpus, estão sendo resolvidos. A professora Cláudia Schiedeck Soares de 126 

Souza salientou que os números do Sistec não refletem evasão e retenção, portanto os 127 

números apresentados não refletem a realidade. O professor Ivan Jorge Gabe mostrou a 128 

complexidade sobre evasão e retenção, salientando que devemos ter uma ação mais efetiva, 129 

inclusive através da inserção do IF na sociedade. O professor Lenir Antônio Hannecker 130 

salientou que temos outros problemas relacionados à evasão, a saber: curso, modalidade do 131 

curso, infraestrutura, ação docente. Diante disto, salientou a importância de iniciarmos um 132 

estudo sobre o assunto. O professor Roberto Saouaya explicou que o grande problema do 133 

câmpus foi ter iniciado as atividades em diversos eixos tecnológicos, salientando que a 134 

grande demanda hoje é o ensino médio integrado. O professor Alexandre Martins Vidor 135 

explicou que é impossível analisar a oferta de cursos por modalidades individualmente, 136 

visto que os câmpus devem atender ao arranjo produtivo da região. Salientou que o IFRS 137 

deve atender as metas e acrescentou que devemos ter um monitoramento constante desta 138 

situação. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza explicou que existem várias 139 

formas de aumentarmos o quantitativo de alunos, que não podemos esperar a construção de 140 

uma instituição ideal para posteriormente visarmos os alunos. Salientou a importância dos 141 

docentes terem 16 horas trabalhadas em sala de aula. O professor Cláudio Vinicius Silva 142 

Farias explicou que a evasão é complexa e devemos entender o motivo da mesma, mas 143 

salientou que o problema não é evasão e sim o ingresso, sendo de mais fácil resolução. 144 

Apresentou os problemas tidos com a Resolução 082 e sugeriu criação de critérios, 145 

salientando a importância do ingresso na instituição. O professor Amilton de Moura 146 

Figueiredo explicou as ações que estão sendo realizadas pela Pró-Reitoria de Ensino em 147 



conjunto com alguns grupos de trabalho para a redução da evasão e retenção e apresentou 148 

os dados obtidos no ano de 2013. Salientou a importância de Políticas de Ingresso e 149 

utilização efetiva da infraestrutura do câmpus, acrescentando que o aumento de docentes 150 

não está sendo refletido no aumento de discentes, portanto sugeriu um acompanhamento da 151 

carga horária docente. O professor Mariano Nicolao explicou que não podemos ter 152 

professores trabalhando nos três turnos, devido a questões trabalhistas, sendo difícil 153 

ocuparmos o espaço físico do câmpus nos três turnos. O professor Lenir Antônio 154 

Hannecker acrescentou que é importante buscar as causas da evasão e retenção “in loco” e 155 

sugeriu que as ações realizadas neste sentido sejam publicizadas. O professor Cláudio 156 

Vinicius Silva Farias explicou que a Resolução 82 é um problema. Expôs a importância do 157 

EaD e da comunicação, salientando a importância da comunicação com a sociedade, visto 158 

que esta afeta diretamente o ingresso. O professor Amilton de Moura Figueiredo explicou 159 

que foram nomeados servidores para a comunicação, com o objetivo de buscar melhorar a 160 

identidade do IFRS perante a comunidade. O professor Alexandre Martins Vidor 161 

apresentou a dificuldade que tem enfrentado com relação a identidade do IFRS, explicando 162 

a importância de se fazer presente na comunidade. Sugeriu a criação de uma Política de 163 

Comunicação, para divulgação do IFRS e salientou a importância de ações de extensão 164 

junto à comunidade. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou que a 165 

marca do Instituto Federal é o que nos une. Explicou a questão da institucionalidade, 166 

dizendo que o aluno pertence ao IFRS e não ao câmpus tal. Salientou a importância de 167 

investir em comunicação, buscado mostrar a identidade do IFRS. Elogiou publicamente o 168 

trabalho feito no facebook pelo Câmpus Caxias do Sul. 2. Relato da agenda das Pró-169 

Reitorias: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. O professor Júlio Xandro Heck apresentou 170 

as ações realizadas pela PROPI de 2013 até hoje, salientando o fato de sermos o único 171 

Instituto que possui a Comissão de Ética no Uso de Animais. Salientou também a 172 

aprovação dos câmpus no edital Capes 93/2013, trazendo um montante significado de 173 

recursos para o IFRS. Salientou que a metodologia de avaliação de projetos de pesquisa foi 174 

modificada em resposta a um processo de apuração de procedimentos instaurado pelo 175 

Ministério Público. Apresentou também as ações em andamento, salientando as ações 176 

envolvendo a Faurgs e o NIT. O professor Júlio Xandro Heck apresentou as ações futuras 177 

da Pró-Reitoria e os indicadores de pesquisa do IFRS, salientando a diferença de 178 



interpretação sobre o que é projeto de pesquisa nos diferentes Institutos Federais do Brasil. 179 

O professor Lenir Antônio Hannecker expôs os problemas enfrentados com relação à 180 

prestação de contas da pesquisa, visto que a última instância para prestação de contas é o 181 

Conselho de Câmpus, portanto sugeriu que outro órgão julgue isto, pois o mesmo se sente 182 

incapaz de julgar esta situação. O professor Júlio Xandro Heck explicou que a Pró-Reitoria 183 

de Pesquisa e Inovação pode emitir parecer, mas não pode julgar esta situação, visto que 184 

não é uma instância recursal. O professor Mariano Nicolao salientou a importância das 185 

patentes, mas acrescentou que as mesmas serão realizadas através de demanda externa e 186 

não demanda de um servidor do IFRS. O professor Giovani Forgiarini Aiub explicou que 187 

os pesquisadores dos câmpus optam por apresentar trabalhos em eventos por capacitação e 188 

não através da Instrução Normativa 08/2013. Salientou a importância de diferenciação do 189 

que é capacitação e apresentação de trabalho. A professora Cláudia Schiedeck Soares de 190 

Souza explicou que o Diretor de Desenvolvimento da Rede, Oiti José de Paula, apresentou 191 

uma proposta de normativa nacional sobre este assunto, balizados pelo CNPq. O professor 192 

Júlio Xandro Heck salientou que a participação de servidores em eventos científicos 193 

deveria ocorrer somente mediante a apresentação de trabalhos, pois é isso que agrega aos 194 

indicadores institucionais e qualifica a pesquisa no IFRS. O professor Alexandre Martin 195 

Vidor aproveitou a oportunidade e sugeriu a análise do edital nº 39 da Capes que estabelece 196 

parceria entre o Brasil e Portugal. A servidora Alessandra Ruiz Trevisol explicou os 197 

problemas tidos com a questão de capacitação para apresentação de trabalhos. O professor 198 

Júlio Xandro Heck explicou que recebeu uma proposta para aumentar o recurso para 199 

apresentação de trabalhos em eventos, mas o COPI optou por manter os valores. O 200 

professor Gleison Samuel do Nascimento disse que está tendo uma pressão para aumentar a 201 

porcentagem de recursos para bolsas de pesquisa e extensão, visto que as pessoas estão 202 

buscando renovar os projetos de fomento interno e não buscando recursos externos. Diante 203 

disto, sugeriu limitar a renovação de projetos. O professor Júlio Xandro Heck solicitou que 204 

o Diretor de Pesquisa do Câmpus traga esta demanda ao COPI. 3. Apresentação da 205 

proposta de Regulamento para Formaturas do IFRS. O professor Amilton de Moura 206 

Figueiredo lembrou que no ano passado foi discutido como poderíamos padronizar as 207 

formaturas dos nossos câmpus, diante disso, elaborou-se um grupo de trabalho para a 208 

realização deste estudo. O professor Amilton de Moura Figueiredo convidou as servidoras 209 



Maria do Carmo Alves de Oliveira e Sílvia Schiedeck, integrantes do grupo de trabalho que 210 

elaborou a minuta, para apresentação da proposta. A servidora Sílvia Schiedeck apresentou 211 

duas propostas para as formaturas dos cursos superiores e técnicos, salientando alguns 212 

pontos impactantes e sugestões de padronização. A servidora Sílvia Schiedeck sugeriu a 213 

primeira proposta, salientando que estas formaturas serão tanto para superior como técnico. 214 

A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza explicou que o grupo trabalhou por 215 

bastante tempo devido às diferenças de solenidade entre os câmpus. Acrescentou que não 216 

há como acompanhar as formaturas em 12, e posteriormente, 17 câmpus, da forma que as 217 

formaturas estão organizadas. Apresentou algumas disparidades entre os câmpus, diante 218 

disto, verificou-se a necessidade de padronizar as formaturas no IFRS. Salientou também 219 

que nem todos os alunos têm condições de bancar o custo da realização das formaturas. O 220 

professor Mariano Nicolao parabenizou o grupo de trabalho pelo trabalho apresentado e 221 

perguntou se limitando a quantidade de formandos não poderíamos ser apontados 222 

juridicamente. A servidora Sílvia Schiedeck explicou que para poucos alunos a outorga de 223 

grau deve ser feita via Gabinete, salientando que a outorga de grau para cursos superiores é 224 

obrigatório e precede a entrega do diploma e/ou certificado. O professor Mariano Nicolao 225 

perguntou como ficaria o caso das cidades sede que não tem espaço físico. A servidora 226 

Sílvia Schiedeck explicou que a formatura deve estar prevista no calendário acadêmico e o 227 

câmpus deve reservar sala com base neste calendário. A professora Cláudia Schiedeck 228 

Soares de Souza explicou os problemas que podem acontecer caso a outorga de grau seja 229 

realizada em outra cidade, salientando que deve ser priorizado a realização dentro do 230 

câmpus. A servidora Sílvia Schiedeck sugeriu aos câmpus que não possuem auditório, a 231 

montagem de uma estrutura no pátio do câmpus, mas salientou que teremos um custo para 232 

isto. O professor Lenir Antônio Hannecker sugeriu a clareza no texto com relação aos itens 233 

recomendados e aos itens obrigatórios e perguntou sobre a validade da norma. A servidora 234 

Sílvia Schiedeck explicou que os manuais estão bem especificados, e que com relação a 235 

validade da norma, no momento que a mesma for publicada, as contratações já realizadas  236 

serão mantidas, enquanto as restantes seguirão as normas do IFRS. O professor Lenir 237 

Antônio Hannecker perguntou a respeito dos pagamentos dos serviços propostos. A 238 

servidora Sílvia Schiedeck explicou que será realizada uma licitação, contratada através de 239 

serviços, conforme a Unipampa trabalha. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza 240 



sugeriu que a normativa passe a vigorar para as turmas que ingressarem a partir de 2015. O 241 

professor Ivan Jorge Gabe parabenizou o trabalho, salientando que a padronização é 242 

importante também para a identidade do IFRS. Sugeriu abrir exceção para a primeira turma 243 

do curso se esta for inferior a oito formandos. A servidora Sílvia Schiedeck disse esta 244 

situação deve ser estudada pontualmente. O professor Ivan Jorge Gabe perguntou sobre os 245 

trâmites de encaminhamento do documento, sugerindo uma instrução normativa. A 246 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza explicou que isto é uma decisão 247 

administrativa, regulando a questão do fluxo administrativo de como serão as solenidades 248 

de formatura. Sugeriu que o Colégio de Dirigentes analise o documento e envie as 249 

contribuições no prazo de 15 dias e salientou que as turmas que ingressarem no ano de 250 

2015 seguirão esta Instrução Normativa. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza 251 

salientou que esta proposta tem um custo para os câmpus. O professor Amilton de Moura 252 

Figueiredo expôs a importância de analisar com cuidado a sugestão proposta pelo grupo de 253 

trabalho, salientando que modificamos a significativamente as formaturas. Propôs a análise 254 

da proposta e envio das sugestões para o e-mail da PROEN. A professora Viviane Silva 255 

Ramos sugeriu pensar algo semelhante para a cerimônia de entrega de certificados do 256 

Pronatec, padronizando o cerimonial. A servidora Sílvia Schiedeck explicou que a ideia é 257 

inserir todas as outorgas nesta proposta, inclusive Pronatec. O professor Amilton de Moura 258 

Figueiredo salientou que o mesmo grupo de trabalho irá trabalhar com uma normativa para 259 

o Pronatec, com auxílio de algum servidor que trabalhe no Pronatec. O professor Amilton 260 

de Moura Figueiredo complementou que encaminhará um documento para as sugestões, 261 

conforme foi realizado com a Organização Didática. Às dezoito horas e trinta minutos do 262 

dia dezesseis de julho foi realizado um recesso e a reunião foi retomada no dia dezessete de 263 

julho às nove horas e quinze minutos. 4. Centro de Idiomas. A professora Cláudia 264 

Schiedeck Soares de Souza explicou que a internacionalização estará pautada nas 265 

avaliações dos cursos superiores, salientando a importância destas ações serem trabalhadas 266 

pelo IFRS. Acrescentou que estamos trabalhando no Centro de Línguas e o Programa de 267 

Mobilidade. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza convidou a servidora Gina 268 

Mikowaiski para apresentar a proposta elaborada pelo grupo de trabalho. A servidora Gina 269 

Mikowaiski procedeu a apresentação sobre o Centro de Línguas, explicando que o grupo de 270 

trabalho trabalhou nesta proposta no 2º semestre do ano de 2013. Salientou que este centro 271 



de idiomas serviria para a capacitação de servidores e aplicação de testes de proficiência. O 272 

professor Giovani Forgiarini Aiub explicou que o grupo de trabalho queria salas e 273 

laboratórios exclusivos para o centro de línguas. Salientou que em sua opinião, se o câmpus 274 

tem um laboratório, com horários disponíveis, pode oferecer o centro de línguas. A 275 

servidora Gina Mikowaiski salientou a importância de iniciarmos a oferta de turmas para o 276 

centro de línguas e apresentou uma projeção de turmas até a integralização do curso. A 277 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza explicou que não vê diferença entre o ensino 278 

de línguas estrangeiras no centro de línguas e no ensino regular, salientando que o objetivo 279 

é o mesmo. Explicou que precisamos ter um modelo para iniciar a oferta do ensino de 280 

línguas, salientando que algumas situações importantes não estão contempladas neste 281 

documento, e que posteriormente, podemos rediscutir este modelo. A professora Tatiana 282 

Weber explicou que devemos ter estas ações, mas salientou que acredita que esta proposta 283 

tenha sido elaborada por um grupo que não quer que aconteça, visto que as exigências 284 

foram grandes, e não temos condições de ofertar com estas exigências. Acrescentou 285 

também que esta proposta chegou atrasada, visto que já fizemos o planejamento. A 286 

servidora Gina Mikowaiski salientou que esta é uma sugestão para atingir o ideal. A 287 

professora Cláudia Schiedeck explicou que esta proposta estava com ela para análise, por 288 

isso a demora. Acrescentou que a ideia é iniciar com uma ou duas turmas e sugeriu incluir 289 

esta proposta no PDI, para podermos incluir como ação nos câmpus. O professor Giovani 290 

Forgiarini Aiub disse que acredita que esta ação foi incluída no PDI dos câmpus que tinham 291 

condições de ofertar o centro de línguas. O professor Amilton de Moura Figueiredo 292 

salientou que devemos verificar o interesse dos câmpus e sugeriu que os câmpus que 293 

possuem professores e estrutura ofertem turmas, com o intuito também de servir de piloto 294 

para os outros câmpus. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza solicitou o 295 

encaminhamento do documento para os diretores para análise e contribuições. 5. Programa 296 

de Mobilidade Estudantil. A servidora Gina Mikowaiski apresentou o Programa de 297 

Mobilidade Estudantil, que visa fornecer bolsas para os estudantes estudarem no exterior, 298 

fortalecendo a internacionalização. O professor Mariano Nicolao salientou a importância do 299 

programa, mas disse que primeiramente devemos organizar a mobilidade interna. 300 

Acrescentou alguns questionamentos sobre o Ciência sem Fronteiras. A professora Cláudia 301 

Schiedeck Soares de Souza disse que concorda com a mobilidade interna, salientando que 302 



devemos organizar as matrizes curriculares dos cursos. Explicou que devemos pensar nos 303 

alunos que não tem como participar do Ciência sem Fronteiras, possibilitando a 304 

participação deste alunos em intercâmbios com outras instituições. Acrescentou que para o 305 

Ciência sem Fronteiras não existe a necessidade de tradução juramentada, apenas deve ser 306 

apresentado o documento original. E acrescentou que devemos organizar e melhorar o 307 

processo para auxiliar no retorno do aluno. O professor Júlio Xandro Heck salientou que o 308 

Programa Ciência sem Fronteiras prevê que o aluno saia para fazer créditos no exterior e 309 

que no retorno possa aproveitar seus estudos. Salientou que hoje temos um documento 310 

explicando os trâmites. Explicou alguns trâmites necessários para a aprovação do aluno na 311 

participação do programa, salientando a importância do orientador. O professor Mariano 312 

Nicolao perguntou sobre a tradução do histórico. O professor Júlio Xandro Heck explicou 313 

que a tradução deve ser realizada pelo docente da instituição, de preferência docente do 314 

curso. O professor Amilton de Moura Figueiredo explicou que a tradução juramentada 315 

inviabiliza a participação do aluno no programa. Apresentou a experiência tida com o grupo 316 

de Licenciatura em Matemática do IFRS. Salientou que recebeu uma demanda dos 317 

coordenadores de cursos para criar núcleos comuns para os nossos cursos. O professor 318 

Lenir Antônio Hannecker salientou a importância da realização de um planejamento para o 319 

envio dos discentes ao exterior. O professor Gleison Samuel do Nascimento parabenizou o 320 

grupo de trabalho que organizou estes trâmites, mas frisou a questão do acompanhamento 321 

do aluno, inclusive o acompanhamento no exterior, dando assistência ao estudante. A 322 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza apresentou alguns problemas ocorridos com 323 

as solicitações para estudo e estágio no exterior. Disse que com este programa podemos 324 

regrar estas situações, tendo assim uma estruturação melhor para encaminhamento dos 325 

alunos ao exterior. A professora Viviane Silva Ramos lembrou que foi aprovado o novo 326 

Plano Nacional de Educação que prevê 10% do currículo dos cursos superiores para 327 

atividades de extensão. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza sugeriu um 328 

resgate dos documentos para apresentação na próxima reunião do COEN, para prever estes 329 

documentos nos PPCs dos cursos. A professora Viviane Silva Ramos sugeriu tratar nos três 330 

comitês. A servidora Gina Mikowaiski e o professor Amilton de Moura Figueiredo 331 

lembraram que os três comitês aprovaram estes documentos. A professora Cláudia 332 

Schiedeck Soares de Souza disse que o Programa de Mobilidade Estudantil será formatado, 333 



sugeriu análise das rubricas para encaminhamento aos câmpus, sugerindo iniciar o 334 

programa no próximo ano, com pelo menos um aluno por câmpus. A servidora Gina 335 

Mikowaiski explicou que foi reservado um recurso da PROEX para auxílio dos estudantes 336 

no exterior. A servidora Alessandra Ruiz Trevisol perguntou se existe uma previsão de 337 

valores para manter um aluno durante um mês no exterior. A servidora Gina Mikowaiski 338 

respondeu que custa em torno de R$ 2.000,00 por mês na Europa, sem passagens, variando 339 

conforme a cidade. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza explicou que para o 340 

programa de bolsas para capacitação foi previsto um valor, mas que depois houve 341 

complementação de recursos. Sugeriu a reserva de um valor, para posteriormente fazer os 342 

ajustes necessários e encaminhamento do programa para aprovação do Conselho Superior. 343 

6. Apresentação dos resultados do Relatório 2013 da CPA do IFRS. A professora 344 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza convidou a professora Márcia Amaral Corrêa de 345 

Moraes para realizar a apresentação dos resultados do relatório 2013 da Comissão Própria 346 

de Avaliação - CPA. A professora Márcia Amaral Corrêa de Moraes salientou que este 347 

relatório é uma ferramenta de gestão, o qual apresenta indicadores importantes para 348 

melhorar a instituição. A professora Márcia Amaral Corrêa de Moraes procedeu a 349 

apresentação dos resultados da CPA. O professor Júlio Xandro Heck solicitou alguns 350 

detalhamentos dos dados, por segmento acadêmico. A professora Márcia Amaral Corrêa de 351 

Moraes disse que os representantes dos câmpus podem fornecer estes dados detalhados por 352 

câmpus e que o resultado geral encontra-se publicado no site. Entre os resultados, a 353 

professora Márcia Amaral Corrêa de Moraes salientou a estruturação da ouvidoria. A 354 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza sugeriu trabalhar numa IN para estruturar a 355 

ouvidoria, dando publicidade e transparência ao processo. A professora Tatiana Weber 356 

disse que o Câmpus Caxias do Sul tem uma comissão para a ouvidoria, e a partir da criação 357 

desta comissão os problemas reduziram. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza 358 

disse que irá buscar esta regulamentação do Câmpus Caxias do Sul e tentará estruturar a 359 

Ouvidoria do IFRS. A professora Márcia Amaral Corrêa de Moraes colocou a questão da 360 

comunicação como um entrave. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza explicou 361 

os problemas ocorridos com a comunicação entre a Reitoria e os Câmpus, salientando que a 362 

rede reitoria - câmpus precisa ser melhorada. A professora Márcia Amaral Corrêa de 363 

Moraes também salientou a importância da comunicação interna no câmpus. A professora 364 



Cláudia Schiedeck Soares de Souza agradeceu a participação da professora Márcia Amaral 365 

Corrêa de Moraes na apresentação dos resultados da CPA e disse que são importantes para 366 

a gestão. Solicitou aos gestores analisarem os dados de seus câmpus, para que possamos 367 

concentrar esforços para construir uma instituição melhor. 7. SCPD. A professora Cláudia 368 

Schiedeck Soares de Souza apresentou alguns problemas tidos com o SCDP, salientando a 369 

importância de cumprir os dez dias de antecedência para convocações, e consequente, 370 

emissão de diárias e os documentos comprobatórios para solicitação de diárias. Esta 371 

preocupação se dá, pois pode gerar uma tomada de contas especiais, e as pessoas podem ter 372 

que devolver recursos. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza lembrou que o IF 373 

Ceará está sob investigação devido às seis horas, salientando que a CGU apontou uma 374 

tomada de contas especiais para a gestão de mais de dez milhões de reais de devolução ao 375 

erário. O professor Osvaldo Casares Pinto salientou que já fomos apontados pela auditoria 376 

interna, salientando que mais de 70% das diárias são lançadas fora do prazo. O professor 377 

Osvaldo Casares Pinto apresentou algumas ações para minimizarmos os problemas. A 378 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza apresentou também o procedimento para 379 

assinatura de documentos, salientando que todos os documentos para assinatura deverão 380 

estar com o despacho da Pró-Reitoria, tendo o aval do Pró-Reitor. O professor Giovani 381 

Silveira Petiz lembrou que todos os documentos deverão ser encaminhados para os pró-382 

reitores primeiramente, e estes encaminharão os documentos para assinatura da Reitora. A 383 

professora Tatiana Weber perguntou como fica a situação quando o servidor esquece de 384 

fazer a diária, mesmo com a convocação vindo no prazo, acrescentou que é necessário que 385 

o servidor participe daquela reunião, e salientou que o mesmo não pode ir sem diárias. A 386 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza disse que isto deve ser exceção, salientando 387 

que os dez dias é questão legal. O professor Giovani Forgiarini Aiub colocou os problemas 388 

com relação às justificativas e com relação aos documentos comprobatórios de solicitações 389 

de diárias dos avaliadores de cursos Pronatec. A professora Cláudia Schiedeck Soares de 390 

Souza explicou os problemas e sua preocupação com relação ao SCDP e salientou que 391 

devemos organizar este fluxo, tanto na reitoria quanto no câmpus. O professor Giovani 392 

Forgiarini Aiub disse que fará esta cobrança no câmpus, mas que também será cobrado com 393 

relação ao pagamento das diárias com três dias de antecedência. O servidor Ademir 394 

Gauterio Troina Júnior sugeriu, para tentar agilizar o pagamento, que ocorra a liquidação da 395 



diária, para que Brasília visualize que está liquidado e proceda a liberação de recurso. A 396 

servidora Alessandra Ruiz Trevisol expôs sua opinião com relação à justificativa ser 397 

plausível ou não para aprovação de diárias lançadas no sistema fora do prazo. O professor 398 

Alexandre Martins Vidor explicou que os 10 dias surgiram devido o custo das passagens 399 

aéreas, acrescentando que os 10 dias não modificam o valor das diárias, portanto expôs que 400 

é importante a justificativa, mas devemos centrar na questão da economicidade. A 401 

professora Tatiana Weber lembrou que devemos fazer a compra de passagens aéreas, 402 

segundo nossa normativa, com 30 dias de antecedência. O professor Giovani Forgiarini 403 

Aiub salientou que se negarmos a diária fora do prazo, o servidor irá negar a participação 404 

em reuniões e atividades dos câmpus. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza 405 

salientou que isto é um sinalizador, visto que está apontado pela auditoria, para 406 

melhorarmos as justificativas e reduzir a quantidade de diárias cadastradas posteriormente 407 

ao prazo. O professor Osvaldo Casares Pinto lembrou que a IN nº 013, de 9 de novembro 408 

de 2012 dispõem sobre as diárias e passagens do IFRS, mas salientou que a Portaria nº 403, 409 

de 23 de abril de 2009, do Ministério da Educação, regula a solicitação e os outros trâmites 410 

de diárias e passagens. O professor Osvaldo Casares Pinto procedeu a leitura do artigo 7º da 411 

referida Portaria, salientando a importância da comprovação da justificativa. Acrescentou 412 

também que a participação de servidores em eventos é de no máximo dois servidores por 413 

unidade. O servidor Ivan José Suszek explicou que devemos reduzir o número de diárias, 414 

expondo a importância de videoconferência para as reuniões e as dificuldades enfrentadas 415 

pelo câmpus. O professor Alexandre Martins Vidor salientou que a videoconferência é 416 

muito boa, mas lembrou que no mesmo momento que precisamos ter um diálogo maior 417 

entre a reitoria e os câmpus, estamos tentando ampliar a distância, através de utilização de 418 

videoconferência, apresentando as dificuldades para resolvermos estes problemas. O 419 

professor Lenir Antônio Hannecker sugeriu a redução de viagens através da concentração 420 

de reuniões em vários dias, conforme aconteceu com esta reunião de Colégio de Dirigentes. 421 

A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza explicou que tem assuntos que devem ser 422 

discutidas presencialmente. Explicou que devemos ter atenção nestes assuntos, melhorando 423 

o fluxo. Informes. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza disse que ela e a 424 

professora Viviane Silva Ramos têm uma reunião-almoço com o Secretário da Agricultura 425 

do Estado, portanto chegarão um pouco atrasadas. Salientou que está preocupada com o 426 



evento de amanhã sobre o SIG, devido às justificativas de ausência para o mesmo. 427 

Salientou a importância da equipe gestora na participação e engajamento na implantação 428 

deste processo. Solicitou atenção especial ao projeto UNIFICA. Às doze horas e trinta e 429 

cinco minutos foi realizado um recesso para almoço. A reunião foi retomada às treze horas 430 

e cinquenta minutos dando continuidade ao item 2 da pauta, com os relatos das agendas das 431 

Pró-Reitorias. 2. Relato da agenda das Pró-Reitorias: Pró-Reitoria de Desenvolvimento 432 

Institucional. O professor Osvaldo Casares Pinto apresentou as ações e metas da Pró-433 

Reitoria. Salientou a criação do Departamento Concursos Públicos e Ingresso Discente e o 434 

Departamento de Desenvolvimento Institucional, ambos trabalhando interligados à Pró-435 

Reitoria de Ensino. O professor Osvaldo Casares Pinto salientou a importância dos 436 

Regimentos Complementares dos câmpus estarem atualizados e aprovados pelo Conselho 437 

de Câmpus. Apresentou alguns dados referentes aos concursos realizados pelo IFRS. 438 

Houve questionamentos a respeito das remoções. A professora Tatiana Weber explicou que 439 

as remoções homologadas podem ocorrer, as restantes devem esperar o período eleitoral. O 440 

professor Osvaldo Casares Pinto fez alguns comentários relacionados ao PDI, chamando 441 

atenção às vagas solicitadas pelos câmpus e para a relação docente/aluno, salientando que 442 

no PDI consta solicitação de vagas que não existem. Salientou que foram criados 2 GTs 443 

para a elaboração de critérios para alocação de vagas de técnicos e docentes e para 444 

construção de normativas para contratação de professores substitutos. O professor Lenir 445 

Antônio Hannecker perguntou se a Setec leva em consideração a questão da verticalização 446 

do ensino para a criação de novos cargos. O professor Osvaldo Casares Pinto disse que a 447 

Setec pode propor a criação de cargos, mas que depende de Lei. Acrescentou que a Setec 448 

levou em consideração, nos últimos anos, apenas a abertura de novos câmpus para 449 

ampliação de cargos. O professor Giovani Forgiarini Aiub expôs sua preocupação em com 450 

relação a criação de critérios para distribuição dos códigos de vagas, apresentando a 451 

dificuldade de planejar o crescimento dos câmpus. O professor Osvaldo Casares Pinto 452 

lembrou que o GT não definirá números, mas sim critérios para o câmpus poderem solicitar 453 

mais vagas. O professor Alexandre Martins Vidor disse que como os cargos são para o 454 

IFRS, portanto devemos colocar limites e se extrapolar, solicitar vagas para à Setec. O 455 

professor Osvaldo Casares Pinto lembrou que temos que esgotar o banco antes de solicitar 456 

mais vagas, questão semelhante à do orçamento. O professor Giovani Forgiarini Aiub 457 



explicou sua preocupação com relação aos câmpus que estão nos grandes centros, que irão 458 

crescer mais rápido que os outros câmpus. O professor Osvaldo Casares Pinto expôs sua 459 

preocupação com relação aos técnicos administrativos, principalmente para os câmpus 460 

novos. Pró-Reitoria de Extensão. A professora Viviane Silva Ramos apresentou as ações 461 

passadas, atuais e futuras da PROEX. Salientou a importância dos documentos emitidos 462 

pelo Conselho Superior, Reitoria e Pró-Reitorias. Expôs a preocupação e as ações a serem 463 

tomadas com relação à avaliação de projetos e apresentou 2º edição da Revista Viver IFRS. 464 

Apresentou também os eventos previstos para o corrente ano, salientando alguns problemas 465 

ocorridos no edital de seleção para participação do IFRS no 32º Seminário de Extensão 466 

Universitário. Pró-Reitoria de Ensino. O professor Amilton de Moura Figueiredo 467 

apresentou o relatório de atividades da PROEN e algumas ações previstas para o corrente 468 

ano. Apresentou alguns grupos de trabalhos criados, salientando o GT para trabalhar a 469 

evasão e retenção no IFRS. O professor Amilton de Moura Figueiredo solicitou atenção ao 470 

preenchimento do Senso, solicitando aos Diretores a conferência do fechamento dos dados 471 

no sistema. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza solicitou atenção ao 472 

fechamento dos dados para o Senso, salientando que somente o Câmpus Erechim lançou 473 

todos os dados. Salientou a importância deste preenchimento, visto que provavelmente no 474 

ano que vem os dados do Senso e do Simec serão cruzados. 8. Plano Anual de Aquisições 475 

e Contratações 2014. A professora Adriana Pancotto foi convidada para apresentar o Plano 476 

Anual de Aquisições e Contratações 2014. A professora Adriana Pancotto procedeu a 477 

apresentação do Plano Anual de Aquisições e Contratações 2014 do IFRS, salientando que 478 

este plano foi resultado de um apontamento da CGU. O professor Jesus Rosemar Borges 479 

sugeriu identificar os objetos e serviços a serem licitados no Plano de Ação, para 480 

detalhamento e facilidade no andamento do trabalho. O professor Alexandre Martins Vidor 481 

explicou que os recursos extraorçamentários não devem estar incluídos no planejamento de 482 

licitações. O servidor Ivan José Suszek expôs a importância das licitações compartilhadas e 483 

salientou a necessidade do cumprimento dos prazos e da padronização dos itens a serem 484 

licitados. O professor Gleison Samuel do Nascimento salientou a importância de planejar 485 

licitações no final do ano, para auxiliar na execução do recurso no início do ano seguinte, 486 

principalmente com relação a investimentos. A professora Cláudia Schiedeck Soares de 487 

Souza salientou a importância da padronização e da redução de dispensas. Acrescentou a 488 



necessidade dos processos serem corretos e completos, solicitando a qualificação do 489 

processo, trabalhando estas questões junto aos servidores. A servidora Alessandra Ruiz 490 

Trevisol colocou alguns fatores externos que influenciam no setor de licitações, como por 491 

exemplo, as mudanças nas normativas do Ministério do Planejamento e a necessidade de 492 

equipe técnica para a elaboração de Termo de Referência. A professora Adriana Pancotto 493 

expôs a rotatividade de servidores no setor. A professora Cláudia Schiedeck Soares de 494 

Souza salientou a importância dos setores de ensino e administração e frisou a necessidade 495 

do reforço das equipes administrativas, salientando a responsabilidade das mesmas. O 496 

professor Lenir Antônio Hannecker salientou a importância de explicar ao servidor 497 

importância de seu trabalho no setor e na instituição. O professor Amilton de Moura 498 

Figueiredo lembrou que este setor recebe bastante investimento em capacitação, mas que 499 

existe bastante rotatividade, diante disto, solicitou atenção à gestão para estes casos. Plano 500 

Anual de Aquisições e Contratações 2014 aprovado. 9. Informes Gerais. Unifica. A 501 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza disse que durante o evento Unifica será 502 

realizada uma coleta de informações para manter o site e os boletins Unifica atualizados, 503 

diante disso, solicitou que alguns diretores se dispusessem a gravar um depoimento para 504 

manter este site atualizado. Os professores Lenir Antônio Hannecker, Tatiana Weber e 505 

Jesus Rosemar Borges se dispuseram a gravar o depoimento. Apresentação da relação 506 

quantidade alunos/nível de ensino por câmpus. O professor Amilton de Moura Figueiredo 507 

apresentou a relação quantidade alunos/nível de ensino por câmpus. A professora Cláudia 508 

Schiedeck Soares de Souza salientou a questão de alguns câmpus estarem cumprindo a 509 

legislação e outros não. O professor Mariano Nicolao salientou a importância de o câmpus 510 

atender a legislação: o técnico, o superior, a verticalização. O professor Fábio Azambuja 511 

Marçal lembrou que temos o PPI para seguir e este está de acordo com a legislação. A 512 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza solicitação atenção à verticalização do 513 

ensino, tendo atenção à Lei de Criação dos Institutos Federais. O professor Lenir Antônio 514 

Hannecker explicou o planejamento com relação à infraestrutura para atender a legislação. 515 

O professor Jesus Rosemar Borges explicou que a questão das especificidades das regiões 516 

foi levada em consideração no início do IFRS, ficando definido que os câmpus seguissem a 517 

legislação. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza disse que devemos ter atenção 518 

com relação à autonomia do Câmpus, salientando que a autonomia termina quando fere a 519 



legislação. Às dezessete horas e quarenta minutos a professora Cláudia Schiedeck Soares 520 

de Souza Schiedeck Soares de Souza agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 521 

sessão. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada 522 

será assinada por mim e pelos presentes.  523 
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