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Aos vinte e três e vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, as 1 

quatorze horas foi realizada a 7ª Reunião do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal do 2 

Rio Grande do Sul. A reunião foi realizada na Sala 102 da Reitoria, localizada na Rua 3 

General Osório, 348, Bairro Centro – Bento Gonçalves, no dia vinte e três de setembro e na 4 

Sala de Áudios 1 – Câmpus Bento Gonçalves, localizada na Avenida Osvaldo Aranha, 540, 5 

Bairro Juventude da Enologia, no dia vinte e quatro de setembro. A sessão foi convocada 6 

pelo Reitor em exercício do IFRS, Luiz Vicente Koche Vieira, coordenada pela professora 7 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza, Reitora do IFRS e secretariada servidora Viviane 8 

Campanhola Bortoluzzi. Estiveram presentes os seguintes membros do Colégio de 9 

Dirigentes: Cláudia Schiedeck Soares de Souza, Reitoria do IFRS; Amilton de Moura 10 

Figueiredo, Pró-Reitor de Ensino; Osvaldo Casares Pinto, Pró-Reitor de Desenvolvimento 11 

Institucional; Giovani Silveira Petiz, Pró-Reitor de Administração; Júlio Xandro Heck, Pró-12 

Reitor de Pesquisa e Inovação; Luiz Vicente Koche Vieira, Diretor de Gestão de Pessoas; 13 

Fábio Azambuja Marçal, Diretor do Câmpus Alvorada; Luciano Manfroi, Diretor do 14 

Câmpus Bento Gonçalves; Mariano Nicolao, Diretor do Câmpus Canoas; Tatiana Weber, 15 

Diretora do Câmpus Caxias do Sul; Eduardo Angonesi Predebon, Diretor do Câmpus 16 

Erechim; Ivan Jorge Gabe, Diretor do Câmpus Farroupilha; Vivian Treichel Giesel, 17 

representando o Diretor do Câmpus Feliz; Migacir Trindade Duarte Flôres, Diretora do 18 

Câmpus Ibirubá; Roberto Saouaya, Diretor do Câmpus Osório; Paulo Roberto Sangoi, 19 

Diretor do Câmpus Porto Alegre; Gleison Samuel do Nascimento, Diretor do Câmpus 20 

Restinga; Fábio Rios Kwecko, representando o Diretor do Câmpus Rio Grande; Jesus 21 

Rosemar Borges, Diretor do Câmpus Rolante; Lenir Antônio Hannecker, Diretor do 22 

Câmpus Sertão. Justificaram a ausência: Giovani Forgiarini Aiub, Diretor do Câmpus Feliz; 23 



Luis Ângelo Sobreiro Bulla, Diretor do Câmpus Rio Grande; Gilberto Luiz Putti, Diretor 24 

do Câmpus Vacaria; Fábio Augusto Marin, Diretor do Câmpus Veranópolis. A reunião foi 25 

convocada com a seguinte pauta: 1. Calendário Acadêmico; 2. Recesso de Final de Ano; 3. 26 

Ponto dos Servidores; 4. Vagas para Concurso Docente. Inclusão de pauta: Horário de 27 

verão; Recuperação da greve dos técnicos administrativos; Bolsas; Edital do Concurso 28 

Docente; Assuntos gerais. 1. Recesso de Final de Ano. A professora Cláudia Schiedeck 29 

Soares de Souza perguntou como poderemos fazer o recesso de final de ano. Os professores 30 

Giovani Silveira Petiz e Osvaldo Casares Pinto sugeriram fazer o recesso nos dias 26, 29 e 31 

30 de dezembro e 02 de janeiro com compensação. O professor Paulo Roberto Sangoi 32 

sugeriu fazer turno único dia 23 de dezembro. A professora Cláudia Schiedeck Soares de 33 

Souza salientou que o recesso seguirá a legislação e o encaminhamento do Ministério do 34 

Planejamento, conforme documento enviado todos os anos. A professora Tatiana Weber 35 

trouxe a solicitação do Câmpus Caxias sobre o recesso sem compensação. A professora 36 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou que esta é uma questão política, salientando 37 

que devemos organizar a compensação dos docentes, com reuniões, por exemplo. O 38 

professor Lenir Antônio Hannecker sugeriu incluir no calendário do câmpus os horários de 39 

compensação dos docentes, dando publicidade ao período de compensação dos mesmos, 40 

para evitar atrito com os técnicos administrativos. A professora Cláudia Schiedeck Soares 41 

de Souza apresentou os problemas com relação à compensação dos docentes sem sábado 42 

letivo. O professor Lenir Antônio Hannecker sugeriu iniciar as atividades com docentes 43 

antes das aulas, para planejamento e organização das aulas e atividades. 44 

Encaminhamento: recesso de final de ano nos dias 26, 29 e 30 de dezembro de 2014 e 02 45 

de janeiro de 2015, com compensação. Aguardar o envio do documento do Ministério do 46 

Planejamento sobre recesso de final de ano para emissão da portaria. Os docentes poderão, 47 

a critério da direção, compensar as horas nos sábados letivos ou eventos fora do horário de 48 

expediente. 2. Calendário Acadêmico. O professor Amilton de Moura Figueiredo fez um 49 

resgate sobre o assunto, salientando a necessidade de encaminhamento do calendário de 50 

referência ao Conselho Superior. O professor Amilton de Moura Figueiredo solicitou que a 51 

servidora Marlene Gallina Rego apresentasse as propostas de calendário. A servidora 52 

Marlene Gallina Rego apresentou a proposta de calendário acadêmico para o ano de 2015, 53 

salientando a necessidade de sábados letivos para completar o número de dias letivos. A 54 



professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou que alguns estados estão iniciando 55 

as atividades letivas na primeira semana de fevereiro. O professor Lenir Antônio 56 

Hannecker e a professora Tatiana Weber expuseram que os docentes de seus câmpus 57 

gostariam de duas semanas de férias em julho. A professora Cláudia Schiedeck Soares de 58 

Souza sugeriu encaminhar ao Consup esta proposta apresentada e outra proposta com duas 59 

semanas de férias em julho e com aulas iniciando na primeira semana de fevereiro. A 60 

segunda proposta será elaborada e apresentada na reunião de amanhã. A professora Cláudia 61 

Schiedeck Soares de Souza explicou que o SAS será um momento de transição importante 62 

e salientou que o câmpus pode fazer uma organização interna com os docentes que 63 

possuem atividades atrasadas. O professor Gleison Samuel do Nascimento apresentou uma 64 

terceira proposta, salientando que os docentes do câmpus preferem adiantar as aulas à 65 

sábados letivos. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza explicou alguns 66 

problemas com relação a esta proposta, principalmente devido a marcação de férias, 67 

sugerindo organizar esta proposta para o próximo ano. A professora Migacir Trindade 68 

Duarte Flôres explicou alguns problemas com relação ao transporte dos alunos no câmpus. 69 

A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou a necessidade do cumprimento 70 

dos dias letivos para o integrado. Encaminhamento: trabalhar em duas propostas, 71 

contemplando duas semanas em julho e sem sábados letivos para apresentação ao CD 72 

amanhã. 3. Horário de Verão. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza perguntou 73 

se o horário de verão funcionou no ano passado. Todos os diretores responderam que o 74 

horário de verão funcionou. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza explicou que 75 

este horário é justificável, visto que é um horário especial e por um determinado período.  76 

Encaminhamento: será encaminhado um memorando igual ao do ano passado, de acordo 77 

com a aprovação do calendário acadêmico. 4. Recuperação da greve dos técnicos 78 

administrativos. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza perguntou sobre a 79 

resposta do ofício enviado pela Setec, devido a um apontamento jurídico da CGU sobre a 80 

recuperação da greve dos técnicos administrativos. Encaminhamento: A professora 81 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza fará novamente a cobrança desta resposta. 5. Ponto dos 82 

servidores. O servidor Luiz Vicente Koche Vieira apresentou vários problemas 83 

relacionados ao ponto, salientando a diferença de cumprimento da carga horária e do 84 

controle de ponto entre os câmpus. Salientou a importância da regulamentação do assunto. 85 



A professora Migacir Trindade Duarte Flôres disse que a Instrução Normativa é necessária, 86 

salientando que existem várias dúvidas nos câmpus. O professor Gleison Samuel do 87 

Nascimento expôs que o Diretor de Ensino disse que não tem como validar o ponto dos 88 

docentes. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza perguntou a diferença entre o 89 

ponto eletrônico e o ponto manual. Salientou que os problemas com o ponto manual eram 90 

piores, visto que podiam acrescentar qualquer informação e o ponto eletrônico apresenta a 91 

realidade. A professora Tatiana Weber explicou os problemas operacionais relacionados 92 

com o ponto do Suap, devido a isto os pontos devem ser impressos. A professora Cláudia 93 

Schiedeck Soares de Souza salientou que no momento em que o Ministério Público abrir 94 

um processo, a coisa ficará pior, teremos que fazer o controle de ponto biométrico e estar 95 

40 horas dentro da instituição. O professor Lenir Antônio Hannecker apresentou as 96 

diversidades relacionadas ao controle de ponto. O professor Alexandre Vasconcelos Leite 97 

foi convidado para participar da reunião, com o objetivo de sanar algumas dúvidas 98 

relacionadas ao Suap. O professor Luciano Manfroi explicou o problema relacionado com a 99 

homologação do ponto pela chefia imediata e a inclusão de observação pelo servidor. O 100 

professor Alexandre Vasconcelos Leite salientou que todas as alterações no Suap devem ser 101 

solicitadas ao IFRN, portanto sugeriu a impressão do ponto. O professor Mariano Nicolao 102 

explicou como o arquivo do ponto eletrônico pode ser salvo, em pdf, após a homologação 103 

pelo chefe imediato, para evitar que o servidor modifique suas observações. A professora 104 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza explicou como IF Espírito Santo fez para contemplar a 105 

legislação, fazendo um registro das atividades do professor, salientando que o processo é 106 

muito semelhante ao Suap. Salientou a importância de fazer uma fala de convencimento, 107 

salientando que os acontecimentos estão levando a implantação de um relógio ponto 108 

biométrico em cada câmpus. Salientou que para modificar esta situação, a lei deve ser 109 

modificada, visto que estamos apenas cumprindo a legislação. Salientou que não fomos 110 

auditados neste ano, mas os institutos auditados este ano foram questionados nos seguintes 111 

pontos: ponto, carga horária docente e 6 horas. Disse que os reitores informaram que a 112 

CGU fez cálculos com as cargas horárias docentes e que os gestores serão 113 

responsabilizados. O professor Lenir Antônio Hannecker disse que o Câmpus Passo Fundo 114 

recebeu um documento questionando a carga horária dos servidores, salientando que os 115 

servidores, provavelmente, terão de devolver ao erário 2 horas por dia, desde 2011. A 116 



professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza disse que o IF Ceará tem uma Tomada de 117 

Contas Especiais de R$ 10 milhões devido à flexibilização da carga horária dos técnicos 118 

administrativos, salientando que o Reitor deverá descontar do salário dos servidores. O 119 

professor Paulo Roberto Sangoi perguntou sobre o estudo realizado nos câmpus a respeito 120 

das 30 horas. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza disse que devido às 121 

propostas estarem díspares, solicitou a CIS central adequação e padronização da proposta. 122 

Salientou que não existe a possibilidade de fazer 30 horas para todos os servidores, 123 

acrescentando que pode fazer por setores, com base no acórdão recebido pelo IFRN. A 124 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza disse que pode conversar com a CIS e fazer 125 

a flexibilização para os setores e câmpus que podem fazer, conforme o acórdão do TCU. A 126 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza apresentou sua preocupação com relação a 127 

possibilidade de recebimento de um processo de improbidade administrativa. O professor 128 

Lenir Antônio Hannecker apresentou os problemas com relação às diferenças entre cargo e 129 

função que os servidores exercem. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza 130 

salientou a questão do desvio de função e disse que encaminhará a instrução normativa 131 

sobre o ponto para todos para avaliação, salientando que a mesma não será diferente da 132 

legislação. Sugeriu a elaboração de um tutorial, mas precisa ter alguém específico para 133 

pensar sobre isso. O professor Gleison Samuel do Nascimento expôs os problemas tidos no 134 

câmpus com relação à alta carga horária dos docentes, salientando que não consegue 135 

organizar a carga horária dos mesmos em sala de aula. A professora Cláudia Schiedeck 136 

Soares de Souza disse que pode justificar alguns casos, mas salientou que não podemos ter 137 

100% dos docentes nesta situação. A professora Tatiana Weber salientou o parágrafo que 138 

fala sobre a ilegalidade da flexibilização para todos. O professor Júlio Xandro Heck 139 

explicou que o reitor do IF Santa Catarina delegou para o diretor de câmpus, mas salientou 140 

que a CGU disse que isto é ilegal, este caso cabe somente ao gestor máximo. 141 

Encaminhamentos: Encaminhamento da instrução normativa a todos e análise da mesma. 142 

Conversar com a CIS e fazer a proposta da flexibilização conforme a legislação e o acórdão 143 

do TCU, apresentando o cenário nacional e sugerindo trabalhar com setores. 6. Bolsas. O 144 

professor Lenir Antônio Hannecker solicitou a abertura de um novo edital para bolsas visto 145 

que sobrou recursos e vagas. O servidor Luiz Vicente Koche Vieira explicou que a CIS e a 146 

CPPD queriam modificar a forma de divisão dos recursos e ainda não receberam a 147 



proposta. Salientou que os Câmpus Sertão e Rio Grande possuem recursos e gostariam de 148 

fazer um novo edital. O professor Lenir Antônio Hannecker disse que é interessante fazer 149 

um edital enxuto, devido aos prazos. O professor Roberto Saouaya perguntou a respeito de 150 

uma servidora que foi contemplada com a bolsa e posteriormente foi removida. O servidor 151 

Luiz Vicente Koche Vieira explicou que esta situação estava contemplada no edital. A 152 

professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza sugeriu a abertura de um edital para vagas 153 

remanescentes. Acrescentou que poderemos ter problemas de recursos para o próximo ano, 154 

visto que a proposta da CIS é disponibilizar 5% da matriz orçamentária. O professor Júlio 155 

Xandro Heck explicou que o servidor Gerson Rafael Juchem ficou incumbido de fazer um 156 

levantamento sobre a situação dos câmpus. A professora Cláudia Schiedeck Soares de 157 

Souza sugeriu uma proposta progressiva, iniciando com uma porcentagem menor e 158 

aumentando progressivamente. Salientou também que a capacitação deve ser institucional e 159 

não focada para a pessoa. O professor Júlio Xandro Heck apresentou como o Programa de 160 

Capacitação está organizado. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza acrescentou 161 

também a questão dos afastamentos, salientando que os servidores que solicitam 162 

afastamento para mestrado e doutorado possuem prioridade de afastamento. 163 

Encaminhamentos: abertura de um edital para vagas remanescentes para os Câmpus Rio 164 

Grande e Sertão. 7. Edital do Concurso Docente. O professor Osvaldo Casares Pinto 165 

explicou que a Procuradoria necessita de 15 dias para análise de edital e sugeriu alguns 166 

pontos para discussão. Prova de língua portuguesa. O professor Osvaldo Casares Pinto 167 

perguntou se a prova será mantida ou não, salientando que as provas de português não estão 168 

atingindo o objetivo que queremos e a prova possui problemas. Os professores Lenir 169 

Antônio Hannecker e Paulo Roberto Sangoi apresentaram alguns problemas referentes à 170 

prova dos técnicos administrativas, expondo as críticas recebidas pela prova. O professor 171 

Osvaldo Casares Pinto lembrou que estamos tratando do concurso docente e perguntou se 172 

deixaremos somente conhecimentos específicos ou conhecimentos específicos e português. 173 

A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou que com a mudança nas provas, 174 

estamos mexendo na cultura das provas, gerando assim um desconforto. As professoras 175 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza e Tatiana Weber salientaram que se não tivermos prova 176 

de português teremos um público mais específico. A professora Cláudia Schiedeck Soares 177 

de Souza acrescentou que a prova objetiva de português não avalia o que deveria avaliar, 178 



salientando que a prova discursiva avaliaria melhor o candidato. O professor Fábio 179 

Azambuja Marçal sugeriu fazer esta discussão no COEN, pois eles podem sugerir o perfil 180 

do educador dentro do IFRS. Acrescentou a importância da prova de português. A 181 

professora Tatiana Weber salientou que necessitam de aprovados para o concurso, visto que 182 

alguns cargos não possuem nenhum aprovado. A professora Cláudia Schiedeck Soares de 183 

Souza perguntou se existe a possibilidade de trabalharmos com redação, trabalhando numa 184 

nota de corte. O professor Júlio salientou que podemos ter uma quantidade maior de 185 

recursos. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou que existe uma 186 

estrutura do que se avalia neste caso, mas salientou que não sabe se estamos aptos a fazer 187 

isso. O professor Ivan Jorge Gabe salientou que o grande gargalo é a elaboração de 188 

questões. Em regime de votação: favorável a manutenção da prova de português – 4 votos. 189 

Retirada da prova de português – 7 votos. Abstenções – 2 votos. Valor da Inscrição. O 190 

professor Osvaldo Casares Pinto explicou que nos últimos concursos a taxa de inscrição foi 191 

R$ 140,00 e as taxas não estão cobrindo os custos do concurso, portanto sugeriu aumentar a 192 

taxa de inscrição para R$ 150,00. Aprovado o valor por unanimidade. Pontuação para 193 

valorização da titulação. O professor Osvaldo Casares Pinto apresentou a pontuação do 194 

edital anterior e a sugestão para o próximo edital. A professora Tatiana Weber sugeriu 195 

aproximar a pontuação de mestre e doutor, para termos a possibilidade de aprovar um 196 

mestre com didática e não doutor sem didática. O professor Osvaldo Casares Pinto 197 

respondeu que a ideia é privilegiar a titulação, pontuando 50 para mestre e 70 para doutor, 198 

salientando que o candidato que tiver mestrado e doutorado terá 120 pontos. Os professores 199 

Jesus Rosemar Borges, Júlio Xandro Heck, Luciano Manfroi, Paulo Roberto Sangoi e 200 

Tatiana Weber sugeriram pontuar mais e não somar as titulações, considerando somente o 201 

maior título. O professor Fábio Azambuja Marçal sugeriu pontuar experiência docente e 202 

técnica, pontuando mais para experiência docente. Foi sugerido pontuar 50% para 203 

mestrados e doutorados fora da área. Em regime de votação: esta sugestão foi aprovada por 204 

unanimidade. Sugeriu-se aumentar a titulação e pontuar somente o maior título, com as 205 

seguintes pontuações: doutorado 120 pontos, mestrado 90 pontos e especialização 50 206 

pontos. O professor Osvaldo Casares Pinto atualizará a tabela e encaminhará para análise. 207 

Às dezessete horas e quarenta minutos do dia vinte e três de setembro foi realizado um 208 

recesso e a reunião foi retomada no dia vinte e quatro de setembro às nove horas e dez 209 



minutos com a continuação da pauta 7. Edital para Concurso Docente. O professor 210 

Osvaldo Casares Pinto apresentou a tabela de pontuação para o concurso, salientando que 211 

será considerado somente o maior título de pós-graduação. Acrescentou que a tabela foi 212 

reformulada com base nas sugestões apresentadas pelo CD na tarde de ontem. Aprovada a 213 

tabela. O professor Osvaldo Casares Pinto disse que o edital será encaminhado para análise 214 

da procuradoria. 8. Vagas para Concurso Público. O professor Osvaldo Casares Pinto 215 

apresentou as vagas não preenchidas no concurso anterior. Salientou que as vagas que não 216 

foram preenchidas devem ser solicitadas novamente, não sendo automática esta solicitação. 217 

O professor Osvaldo Casares Pinto apresentou um histórico referente ao quantitativo de 218 

vagas, salientando que a matriz atual corresponde a 1.280 vagas, considerando os cinco 219 

câmpus em implantação. Apresentou o quantitativo de docentes por câmpus e o 220 

quantitativo solicitado por câmpus. Disse que o banco de professores equivalentes 221 

atualmente é de 1.086 docentes DE, mais os 20% de professores substitutos. Disse que 222 

devemos estabelecer critérios para a distribuição de vagas. O professor Paulo Roberto 223 

Sangoi explicou que POA ultrapassou o limite devido a remoção judicial. O professor 224 

Osvaldo Casares Pinto apresentou os dados do último Senso, salientando que temos 225 

aproximadamente 9.500 alunos. Apresentou também a relação aluno/professor, salientando 226 

que apenas o Câmpus Sertão possui tem esta relação dentro do previsto. Salientou a 227 

diferença entre os dados do Senso e do Sistec. O professor Lenir Antônio Hannecker 228 

apresentou a contradição entre incentivo à expansão dos câmpus e o quantitativo de 229 

docentes, perguntando sobre a possibilidade de ampliação de vagas. A professora Cláudia 230 

Schiedeck Soares de Souza disse que acredita que não haja espaço para ampliação de vagas 231 

para os próximos dois anos. Disse também que houve um aumento significativo do número 232 

de professores, mas que este aumento não repercutiu no incremento do número de alunos. 233 

A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza disse que o Diretor de Desenvolvimento 234 

da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, Oiti José de Paula, apresentou um 235 

gráfico na reunião da semana passada, sobre a expansão de vagas e expansão de docentes. 236 

Salientou que com a expansão do Pronatec, as nossas matrículas tenderam a estabilizar. O 237 

professor Osvaldo Casares Pinto salientou que, historicamente, ocorreram aberturas de 238 

câmpus novos e não ampliação dos existentes. O professor Paulo Roberto Sangoi perguntou 239 

se o MEC trabalha com o Sistec ou com o Senso. A professora Cláudia Schiedeck Soares 240 



de Souza disse que o MEC está utilizando os dois e tentando aproximá-los. Acrescentou 241 

que o senso é real, por isso a necessidade de atualização do mesmo. A professora Cláudia 242 

Schiedeck Soares de Souza apresentou alguns problemas com relação aos números do 243 

Sistec. O professor Osvaldo Casares Pinto apresentou alguns problemas de alimentação do 244 

Sistec. Acrescentou que devemos definir quais critérios que vamos utilizar para a 245 

distribuição de vagas e o limite de cada câmpus, visto que os câmpus trabalham com bases 246 

diferentes. Acrescentou também que existem várias situações com docentes com menos de 247 

8 horas aula. O professor Paulo Roberto Sangoi lembrou que a UFRGS tinha um sistema 248 

que lançava a carga horária e definiam-se as vagas por área, salientando que devemos 249 

definir um critério matemático e rediscutir a Resolução nº 81. O professor Osvaldo Casares 250 

Pinto apresentou alguns problemas relacionados à carga horária docente. A professora 251 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou que a relação é pior para os câmpus que 252 

possuem professores substitutos e temporários. Acrescentou que o gráfico de vagas da rede 253 

está com um leve decréscimo de alunos, salientando que estamos aumentando o 254 

quantitativo de docentes, a infraestrutura, os gastos e não estamos aumentando o número de 255 

alunos. O professor Paulo Roberto Sangoi sugeriu que cada câmpus apresente a sua 256 

realidade, fazendo um estudo curso por curso. O professor Osvaldo Casares Pinto sugeriu 257 

fazer edital de remoção apenas para vagas urgentes, por exemplo, o Câmpus Rio Grande 258 

não tem nenhum professor de filosofia, esta vaga entrará. Após isso, fazer um estudo e um 259 

novo concurso em 2015. O professor Paulo Roberto Sangoi disse que o Câmpus Porto 260 

Alegre possui muitos docentes com 20 horas e 40 horas, diante disso, sugeriu conversar 261 

com os mesmos para solicitarem DE com a finalidade de aproveitar melhor estes docentes. 262 

O professor Osvaldo Casares Pinto expôs a importância dos docentes 20 horas. A 263 

professora Tatiana Weber disse que foram encaminhadas as vagas com as justificativas da 264 

carga horária. O professor Osvaldo Casares Pinto explicou que as justificativas são com 265 

bases diferentes. O professor Mariano Nicolao apresentou as diferenças de raciocínio com 266 

relação carga horária dos docentes. O professor Osvaldo Casares Pinto salientou que deve 267 

ser analisada somente a carga horária em sala de aula. O professor Júlio Xandro Heck 268 

salientou que carga horária em sala de aula é o único critério mensurável. A professora 269 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou que esta situação é apresentada na Resolução 270 

82. A professora Tatiana Weber expôs sua preocupação com relação a alguns docentes que 271 



querem limitar o quantitativo de alunos em laboratório e os cursos integrados. A professora 272 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza disse que este tencionamento é normal, salientando que 273 

as coisas estão muito fáceis. Acrescentou que devemos cobrar que o docente dê 16 horas 274 

em sala de aula. O professor Ivan Jorge Gabe apresentou um problema momentâneo no 275 

câmpus. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou que concorda que é um 276 

problema momentâneo e devemos pensar nisso, pois se o câmpus solicita docente via 277 

concurso, teremos um problema posterior, docente com baixa carga horária. A professora 278 

Cláudia Schiedeck Soares de Souza sugeriu que devemos prever na reunião do Consup a 279 

apresentação da realidade do IFRS, fazendo um alerta para esta situação. Acrescentou que 280 

este ponto deve ser levado ao Consup no momento de definição dos critérios de distribuição 281 

de vagas. O professor Paulo Roberto Sangoi sugeriu acrescentar o critério “cursos 282 

superiores que não atingirem o mínimo, devem duplicar o ingresso”. O professor Ivan Jorge 283 

Gabe sugeriu olhar câmpus por câmpus e verificar seu planejamento, salientando que nem 284 

todas as disciplinas terão esta carga horária. A professora Migacir Trindade Duarte Flôres 285 

expôs sua preocupação com relação ao entendimento dos docentes com relação ao número 286 

de alunos por docentes nas aulas práticas dos cursos técnicos. O professor Osvaldo Casares 287 

Pinto solicitou o encaminhamento das vagas emergenciais, salientando que a definição 288 

destas vagas deve ser analisada com a PROEN e se necessário com as direções de ensino. A 289 

professora Tatiana Weber perguntou se existe tempo hábil de fazer este concurso neste ano. 290 

O professor Osvaldo Casares Pinto respondeu que temos tempo hábil, apresentando o 291 

cronograma previsto. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza disse que 292 

primeiramente devem-se definir quais vagas são emergenciais, citando o exemplo de 293 

alguma área que não tem nenhum professor para ministrar as aulas. Acrescentou que os 294 

professores temporários podem ser renovados até o próximo semestre e em caso de 295 

aposentadoria contratam-se professores substitutos. O professor Paulo Roberto Sangoi 296 

sugeriu fazer uma análise curso por curso, verificando a relação professor/aluno. O 297 

professor Roberto Saouaya apresentou alguns problemas ocorridos no Câmpus Osório. O 298 

professor Paulo Roberto Sangoi apresentou que possui seis professores que recebeu de 299 

outros câmpus que impacta na carga horária. O professor Osvaldo Casares Pinto disse que 300 

para cumprirmos os prazos devemos divulgar o edital de remoção até a semana que vem. 301 

Salientou que cada câmpus deve encaminhar suas vagas, justificando o porquê da urgência. 302 



A professora Tatiana Weber disse que constituiu um GT para análise das vagas, portanto se 303 

solicitar ao GT somente as vagas urgentes, eles encaminharão todas as vagas como 304 

urgentes. O professor Júlio Xandro Heck lembrou que alguns critérios foram citados. O 305 

professor Osvaldo Casares Pinto disse que as justificativas serão analisadas e solicitou 306 

demandas até sexta-feira. O professor Osvaldo Casares Pinto explicou que o Câmpus Rio 307 

Grande encaminhou um projeto de um curso novo, de Engenharia Mecânica, e neste projeto 308 

constava a necessidade de 6 novas vagas, além do limite estabelecido para o câmpus. A 309 

PRODI emitiu o parecer dizendo que não tinha autonomia para liberação de vagas, visto 310 

que este limite foi estabelecido no Colégio de Dirigentes. O professor Osvaldo Casares 311 

Pinto salientou que esta solicitação implica no aumento do teto do câmpus, passando de 312 

103 para 109 vagas. A professora Tatiana Weber sugeriu ao câmpus não ofertar o curso 313 

neste momento e fazer a análise da carga horária docentes, conforme discutido 314 

anteriormente. O professor Roberto Saouaya disse que todos devem rever suas vagas, 315 

portanto o Câmpus Rio Grande também deve rever. Perguntou se teremos um teto, visto 316 

que temos contradições no discurso. Acrescentou que defende a manutenção do teto. O 317 

professor Mariano Nicolao explicou que liberar vagas para um câmpus que extrapolou suas 318 

vagas é difícil, salientando que será um problema para os câmpus que planejaram suas 319 

atividades de acordo o Termo de Acordo de Metas. Acrescentou que concorda com a 320 

necessidade de seguirmos o teto. O professor Lenir Antônio Hannecker expôs a situação do 321 

câmpus com relação ao número de vagas docentes, salientando a preocupação com a 322 

expansão do câmpus e o limite de docentes. Salientou a importância de definição de 323 

critérios, para não prejudicar os câmpus que tem direito a expansão e não atingiram o limite 324 

de docentes. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza salientou que se tivesse que 325 

adotar um critério, seria adotado a relação professor aluno, acrescentando que a relação 326 

atual nos permite liberar vagas apenas para o Câmpus Sertão. Lembrou que os Câmpus 327 

Sertão, Porto Alegre e Erechim não tiveram vagas concedidas devido ao teto de servidores. 328 

Salientou que os cursos de engenharia não agregam à matriz orçamentária, devido a grande 329 

evasão e retenção, acrescentando que é um curso importante, mas que devemos ter atenção 330 

nesta situação, visto que temos um banco limitado. Acrescentou que esta situação não é 331 

definitiva, mas na conjuntura atual é complicado a liberação de vagas além do limite. O 332 

professor Roberto Saouaya expôs que alguns câmpus podem não ter condições de receber 333 



docentes neste momento, mas está atendendo ao PDI e à Lei de Criação dos Institutos e no 334 

momento em que puderem crescer e receber os seus docentes, não teremos mais vagas 335 

devido a liberação das mesmas aos câmpus que extrapolaram seus limites. O servidor Fábio 336 

Rios Kwecko explicou que a abertura deste curso é para preservar a entrada de vagas no 337 

câmpus, atendendo ao TAM, visto que o tecnólogo foi encerrado. Disse também que 338 

devemos analisar as modalidades de curso, salientando que o Câmpus Rio Grande tem uma 339 

grande quantidade de integrados, demandando mais docentes. O professor Gleison Samuel 340 

do Nascimento perguntou se os docentes que davam aula no tecnólogo não darão aulas 341 

neste novo curso. O professor Osvaldo Casares Pinto e o servidor Fábio Rios Kwecko 342 

fizeram os esclarecimentos sobre os docentes do Câmpus Rio Grande. O professor Gleison 343 

Samuel do Nascimento explicou que devemos pensar nesta situação no momento de 344 

extinguir cursos, salientando que o docente deve migrar do curso a ser extinto para o curso 345 

a ser criado. O professor Ivan Jorge Gabe complementou que o Câmpus Farroupilha possui 346 

apenas 2 docentes de engenharia mecânica e possui 2 cursos na área, acrescentando que 347 

acredita que é muito docente para o curso. Em regime de votação: Favoráveis a ampliação 348 

das 6 vagas para o Câmpus Rio Grande: 1 voto. Contrários: 11 votos. Abstenções: 5 votos. 349 

A professora Tatiana Weber completou que enquanto não houver critérios de distribuição 350 

de vagas esta é a decisão, salientando que posteriormente à definição dos critérios, este 351 

assunto poderá ser rediscutido. O tópico 2. Calendário Acadêmico foi retomado, para 352 

apresentação do Calendário Acadêmico com as sugestões apresentadas pelo Colégio de 353 

Dirigentes. O professor Amilton de Moura Figueiredo convidou a servidora Marlene 354 

Gallina Rego para apresentar as propostas de calendários acadêmicos. A servidora Marlene 355 

Gallina Rego apresentou as propostas de calendário, salientando que não conseguiu 356 

elaborar o calendário sem sábados letivos. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza 357 

sugeriu avançar as atividades letivas até dia 23 de dezembro, reduzindo 3 sábados letivos 358 

no segundo semestre. O professor Paulo Roberto Sangoi sugeriu fazer o SAS na sexta e 359 

sábado. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza explicou o porquê da referida 360 

data e perguntou se existe algum problema operacional em lançar as notas no sistema após 361 

o dia 23 de dezembro para posterior efetivação da matrícula. Os diretores responderam que 362 

não existem problemas, visto que as matrículas são realizadas em janeiro. 9. Assuntos 363 

Gerais. 1. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza informou que enviou um e-364 



mail com dois documentos, um referente à coletânea de notas técnicas sobre o ponto e 30 365 

horas e outro referente à Instrução Normativa do Ponto Eletrônico. Solicitou a leitura dos 366 

documentos e contribuições até sexta-feira, dia 26 de setembro. 2. O professor Amilton de 367 

Moura Figueiredo disse que o COEN solicitou espaço para discussão sobre o concurso, 368 

como conteúdo por exemplo. 3. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza solicitou 369 

um acompanhamento especial ao ingresso do aluno na instituição. Apresentou algumas 370 

discussões que aconteceram no Primeiro Simpósio da Lei de Cotas, salientando a 371 

importância de minimizar os problemas que estão acontecendo no ingresso dos alunos. 372 

Solicitou que os câmpus trabalhem com a orientação da matrícula, auxiliando os alunos na 373 

organização dos documentos. Acrescentou que a comunicação trabalhará numa cartilha 374 

com especificações simples. A professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza apresentou 375 

alguns problemas com relação as matrículas, tanto nas matrículas do IFRS como do 376 

Enem/Sisu, portanto solicitou pensarem num momento pré-matrícula, com o objetivo de 377 

auxiliar os alunos. O professor Lenir Antônio Hannecker apresentou alguns problemas 378 

ocorridos no Câmpus Sertão com a Assistência Estudantil, apresentando o trabalho 379 

realizado pela equipe com o objetivo de auxiliar os alunos. A professora Cláudia Schiedeck 380 

Soares de Souza apresentou os problemas com relação ao trâmite burocrático da assistência 381 

estudantil. A professora Tatiana Weber sugeriu realizar uma capacitação para os servidores, 382 

para que todos os câmpus trabalhem da mesma forma. O professor Ivan Jorge Gabe 383 

salientou os problemas do auxílio no momento da matrícula. A professora Cláudia 384 

Schiedeck Soares de Souza sugeriu a elaboração de textos simples, de fácil entendimento e 385 

um período de orientação para a matrícula. O professor Amilton de Moura Figueiredo disse 386 

que o sistema de inscrição está sendo simplificado para auxiliar no momento da inscrição e 387 

acrescentou que cabe uma capacitação no sentido de sensibilizar. Acrescentou que foi 388 

organizado uma padronização dos processos de assistência estudantil. Salientou também 389 

que está sendo realizado um trabalho conjunto com o COAD, para viabilizar o pagamento 390 

do recurso da assistência estudantil no inicio das atividades letivas. Às doze horas e quinze 391 

minutos a professora Cláudia Schiedeck Soares de Souza Schiedeck Soares de Souza 392 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Nada mais havendo a constar, 393 

lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes.  394 
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