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Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, com início às oito horas e 1 

cinquenta minutos foi realizada a Décima Reunião do Colégio de Dirigentes do 2 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). A 3 

reunião foi realizada na Sala 203 (duzentos e três) do prédio da Reitoria, localizada na Rua 4 

General Osório, n. 348, Centro, na cidade de Bento Gonçalves/RS. A sessão foi convocada 5 

pelo Reitor Substituto Osvaldo Casares Pinto, e secretariada pela Secretária-Executiva 6 

Cíntia Tavares Pires da Silva. Estiveram presentes os seguintes membros do Colégio de 7 

Dirigentes: Osvaldo Casares Pinto, Reitor Substituto; Júlio Xandro Heck, Pró-Reitor de 8 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; Luiz Vicente Koche Vieira, Diretor de Gestão de 9 

Pessoas; Fábio Azambuja Marçal, Diretor do Campus Alvorada; Luciano Manfroi, Diretor 10 

do Campus Bento Gonçalves; Mariano Nicolao, Diretor do Campus Canoas; Juliano 11 

Cantarelli Toniolo, Diretor do Campus Caxias do Sul; Ivan Jorge Gabe, Diretor do Campus 12 

Farroupilha; Giovani Forgiarini Aiub, Diretor do Campus Feliz; Luiz Cláudio Gubert, 13 

representante da Diretora do Campus Ibirubá; Roberto Saouaya, Diretor do Campus Osório; 14 

Paulo Roberto Sangoi, Diretor do Campus Porto Alegre; Diego Monte Blanco, 15 

representante do Diretor do Campus Restinga; Luiz Angelo Sobreiro Bulla, Diretor do 16 

Campus Rio Grande; Jesus Rosemar Borges, Diretor do Campus Rolante; Lenir Antônio 17 

Hannecker, Diretor do Campus Sertão; Gilberto Luiz Putti, Diretor do Campus Vacaria; 18 

Daniel de Carli, Diretor do Campus Avançado de Veranópolis; e Sérgio Wesner Viana, 19 

representante do Diretor do Campus Viamão. Também participaram da reunião os 20 

seguintes diretores-gerais, eleitos na Eleição 2015 desse Instituto, em oito de outubro, 21 

a saber: Soeni Bellé, Campus Bento Gonçalves; Claudino Andrighetto, Campus Osório; 22 

Marcelo Augusto Rauh Schimitt, Campus Porto Alegre; e Alexandre Jesus da Silva 23 



Machado, Diretor do Campus Rio Grande. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 24 

1. Concursos; 2. Utilização do email Institucional; e 3. Assuntos Gerais. O reitor 25 

substituto, professor Osvaldo Casares Pinto, cumprimentou a todos e iniciou a sessão às 26 

oito horas e cinquenta minutos. 1. Concursos. O presidente da reunião iniciou a reunião 27 

informando a abertura de dois concursos para 2016, e apresentando as vagas do Concurso 28 

para técnicos e professores, com provas previstas para abril/maio, a serem definidas pelos 29 

dirigentes. Relatou que na carreira dos TAEs (Técnicos Administrativos em Educação), 30 

alguns cargos não tem concurso em validade, com códigos de vagas disponíveis. Também 31 

informou o envio de um ofício para a SETEC (Secretaria de Educação Profissional e 32 

Tecnológica), com a solicitação de novos códigos de vagas, conforme os dados enviados 33 

pelos campi. Para os campi que não enviaram as informações, foi feito uma pesquisa das 34 

necessidades pelos planos de cursos e disciplinas, nas páginas do campus. Assim, foram 35 

solicitados 35 (trinta e cinco) códigos de vagas de professores; e 45 (quarenta e cinco) 36 

códigos de vagas de técnicos. Relativo aos técnicos, o professor Osvaldo, apresentou uma 37 

tabela enviada de antemão aos dirigentes, com os códigos de vagas sem concurso em 38 

validade. Observou que a Comissão, formada na reunião anterior, para análise das vagas de 39 

concurso, encaminhou uma proposta de vagas e entendeu como prioridade os campi em 40 

implantação, pois estão com poucos técnicos compondo a sua força de trabalho. Como 41 

segundo critério, priorizar onde não há esses cargos que estão sendo pedidos; e terceiro, 42 

beneficiar os pedidos de remoção internos. O diretor Fábio Marçal questionou se esses 43 

critérios poderiam ser revistos, pois não achou razoável o último critério de remoção. 44 

Ponderou que deveriam ser considerados os campi com Ensino Médio Integrado; o 45 

quantitativo de alunos; o PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação 46 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos); 47 

entre outros aspectos. Vagas para os cargos de nível C. Auxiliar em Administração. O 48 

professor Osvaldo informou que sim, que esta seria uma proposta. Na tabela, o primeiro 49 

nível, C, Auxiliar em Administração; relatou que temos 04 (quatro) códigos de vagas livres. 50 

Porém, solicitaram esse cargo os seguintes campi: Bento Gonçalves – 03 (três); Erechim – 51 

03 (três); Feliz – 03 (três); Sertão – 03 (três); Rolante – 02 (dois); e Viamão – 01 (um). 52 

Apresentou também duas tabelas: com a situação atual de cada campus, e a situação com o 53 

concurso. O diretor Lenir Hannecker observou como normais os pedidos em função de uma 54 



nova gestão. O presidente informou que os pedidos ultrapassam o nosso banco em trinta 55 

técnicos. O diretor Jesus Borges observou a situação dos campi em implantação em que há 56 

a necessidade de pelo menos uma pessoa em cada função para funcionamento dos novos 57 

campi, colocou como uma questão crucial para o início das atividades, sem a possibilidade 58 

de exceção. O professor Osvaldo apresentou a situação crítica da distribuição dos cargos de 59 

técnico Auxiliar em Administração, e apresentou a tabela de modo que fossem analisadas 60 

as situações por todos; e propôs que juntos, tomassem uma decisão sobre a distribuição 61 

dessas vagas para o concurso. Falou novamente das quatro vagas disponíveis para Auxiliar 62 

em Administração, e listou novamente os campi que as pediram. Informou, que dentro os 63 

critérios apontados, os candidatos a receber essas vagas seriam: Feliz, Rolante e Viamão. O 64 

diretor eleito do Campus Osório, Claudino Andrighetto, disse pertinente a verificação do 65 

quadro de remoção antes de fazer a distribuição das vagas, pois expôs a situação do seu 66 

campus, e demonstrou as dificuldades ocorridas com a saída do Pedagogo Ademilson 67 

Marcos Tonin, removido para o Campus Avançado de Veranópolis. Registrou também a 68 

saída do técnico em Tecnologia da Informação (TI) no seu campus. O diretor Roberto 69 

Saouaya informou que foi comunicado ao técnico Alisson. O reitor substituto falou que 70 

quando há vacâncias, exonerações, estas devem ser comunicadas para a DGP (Diretoria de 71 

Gestão de Pessoas), através do formulário de solicitação de demandas, que as encaminha a 72 

PRODI (Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional), que faz a concessão ou não. Em 73 

seguida, encaminha-se ao técnico Willian, e após, ao técnico Alisson Paese para 74 

providências.  O professor Osvaldo informou que tal situação modificaria as vagas para 75 

técnico em TI, e nesse momento, propôs uma análise cargo a cargo. O diretor Giovani Aiub 76 

informou que três técnicos solicitados pelo Campus Feliz, seria a sua real necessidade, mas 77 

poderia uma vaga ficar para depois, se posteriormente realmente vierem mais códigos de 78 

vaga para a função. O professor Osvaldo esclareceu que a discussão se referia apenas ao 79 

quadro atual apresentado, pois são as vagas que realmente temos hoje. As vagas solicitadas 80 

para a SETEC ainda aguardam retorno, mas foram encaminhadas.  Assim, para o Campus 81 

Feliz definiu-se uma vaga de técnico em tecnologia da informação. Na sequência, foi 82 

analisado o cargo de Auxiliar em Agropecuária. O reitor substituto listou os campi que 83 

solicitaram o cargo: Bento Gonçalves, Rolante e Vacaria. O diretor Jesus Rosemar Borges 84 

informou que o seu técnico em agropecuária está fazendo compras, por falta de pessoal. A 85 



diretora eleita Soeni Bellé justificou a necessidade de um técnico em agropecuária no seu 86 

campus devido as atividades na Estação Experimental e na área de produção. Também 87 

citou a remoção de técnicos e a redução no orçamento como fator da necessidade; e a 88 

consequente redução dos empregados terceirizados rurais. Observou de suma importância 89 

esse servidor para o Campus Bento Gonçalves. O professor Osvaldo Casares Pinto leu a 90 

lotação dos técnicos em agropecuária atuais, a saber: 08 (oito) em Sertão; 01 (um) em 91 

Bento Gonçalves; e 01 (um) em Porto Alegre. Questionou se o diretor Luciano Manfroi e a 92 

diretora eleita Soeni Bellé mantinham essa demanda de 01 (um) técnico de agropecuária no 93 

Campus Bento Gonçalves. Ambos confirmaram que sim. Outra situação apontada pela 94 

professora Soeni, referiu-se a um técnico operador de máquinas agrícolas que foi removido 95 

para o Campus Rolante, e que agora solicita retornar para o Campus Bento Gonçalves.  O 96 

professor Osvaldo informou que os técnicos em agropecuária, e técnico operador de 97 

máquinas agrícolas teriam o mesmo nível, o que daria para equalizar. O diretor Gilberto 98 

Luiz Putti observou que nesse caso, restando três vagas, poderiam ser distribuídas entre 99 

Rolante e Vacaria, cargo importante para compor o quadro desses campi em implantação. 100 

O diretor Jesus Borges justificou estar pedindo dois técnicos em agropecuária, pois ficaria 101 

um para a área de Zootecnica, e o outro para a área de Agricultura. Explicou que o seu 102 

técnico em agropecuária está fazendo compras, recebeu treinamento específico, e no 103 

momento não pode contar com ele na sua área. O professor Osvaldo ponderou que Rolante 104 

receberá técnicos assistentes, e já seria possível tirá-lo da função de compras. O diretor 105 

Jesus ponderou que entende a situação, e, por fim, concordou com a distribuição de uma 106 

vaga para Vacaria; e a permuta de vaga com Bento Gonçalves, proposta pela professora 107 

Soeni Bellé. O diretor Fábio Azambuja Marçal elogiou a condução democrática da 108 

discussão, mas lembrou de que as vagas distribuídas de acordo com a realidade atual terão 109 

impacto no futuro, e acreditava ser difícil para os campi em implantação atingirem as 110 

quarenta e cinco vagas de técnicos previstas. Observou que este impacto futuro deveria 111 

estar claro para todos. Iniciou-se a discussão das vagas de nível “D”. Técnico em 112 

Tecnologia da Informação. O professor Osvaldo apresentou três vagas para o cargo de 113 

tecnologia da informação, e quatro campi candidatos. Incluiu a vaga do Campus Osório 114 

recentemente exposta. Informou que o primeiro critério seria contemplar os servidores 115 

inscritos no cadastro de remoção. O professor Sérgio Wesner Viana apresentou as 116 



dificuldades do Campus Viamão na área da Informática, e a grande necessidade do campus 117 

para os alunos. O professor Osvaldo ponderou que os campi Osório, Alvorada, Vacaria e 118 

Viamão estão mais adiantados, e por este critério, Rolante ficaria fora das vagas. Assim, as 119 

vagas para técnico em tecnologia da informação ficaram para os campi Osório, Alvorada, 120 

Vacaria e Viamão. Quanto aos técnicos de nível “E”, o reitor substituto apresentou as 121 

vagas e abriu a discussão. Vaga para o Cargo de Médico. Informou que a Reitoria já 122 

extrapolou o número de médicos e solicitou ao diretor Vicente que esclarecesse essa vaga. 123 

O Diretor de Gestão de Pessoas, Luiz Vicente Koche Vieira, justificou que a vaga de 124 

médico é proposta para o Campus Erechim, pois devido o médico da Reitoria estar viajando 125 

toda a semana para atender a região de Erechim, surgiu essa necessidade. Informou que os 126 

médicos de Sertão e Rio Grande fazem apenas atendimento, mas não perícias como o 127 

médico da Reitoria. O pró-reitor Júlio Xandro Heck esclareceu que o Instituto faz parte do 128 

Programa Nacional de Perícias Médicas em que a nossa Instituição é signatária, então, 129 

exemplificou que o pessoal da Região Metropolitana faz perícias em Porto Alegre, e assim, 130 

é cadastrado com a Junta de Inspeção e Perícia Médica da Universidade Federal do Rio 131 

Grande do Sul (UFRGS). Observou que essa é uma contribuição do Instituto.  O diretor 132 

Vicente informou que o objetivo é formar na região de Erechim uma junta médica, em 133 

parceria com os médicos da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Informou que o 134 

Instituto está colaborando com um médico e um assistentente social; e a Universidade, com 135 

dois médicos e a equipe administrativa. Vaga para o Cargo de Bibliotecário-136 

Documentalista. Na sequencia, o professor Osvaldo informou que temos 06 (seis) vagas 137 

para Bibliotecários e 05 (cinco) campi candidatos.  Em seguida, observou que o Campus 138 

Avançado de Veranópolis tem uma ligação equivocada com a Reitoria, pois deveria estar 139 

ligado ao Campus Bento Gonçalves. Falou ser uma discussão a ser definida melhor, e 140 

justificou porque na tabela o Campus Veranópolis estava em laranja. Assim, o presidente 141 

sugeriu a retirada do Campus Veranópolis do concurso, a fim de aguardarmos as vagas que 142 

estão por vir da SETEC, e fazer uma discussão posterior, mais aprofundada das 143 

necessidades de vagas no referido campus. O diretor do Campus Veranópolis, Daniel de 144 

Carli, concordou pertinente a retirada para uma discussão posterior, pois ponderou 145 

demandas de outras vagas de técnicos mais urgentes no seu campus. Nas vagas para o cargo 146 

de Bibliotecário, retirou-se o Campus Veranópolis. Vaga para o Cargo de Programador 147 



Visual. O professor Osvaldo apontou que na tabela, a vaga de Programador Visual era 148 

prevista para a Reitoria, pois devido a uma redistribuição na unidade, precisa-se de uma 149 

reposição dessa vaga. Justificou que o profissional está fazendo muita falta para a Reitoria. 150 

Vaga para o Cargo de Psicólogo. Referente a vaga para Psicólogo, o reitor substituto 151 

apresentou que teríamos apenas uma vaga e quatro campi candidatos. Ponderou que neste 152 

caso, dentro dos critérios elencados, a vaga foi encaminhada para o Campus Rolante, por já 153 

ter outros profissionais da área educacional como Assistente Social, e isso, adiantaria a 154 

formação da equipe. Não houve objeções. Vaga para o Cargo de Técnico em Assuntos 155 

Educacionais. Referente ao técnico de assuntos educacionais, e dentro dos critérios 156 

estabelecidos de remoção, essas vagas ficariam com os campi Rolante e Veranópolis. Os 157 

Campi Sertão, Alvorada, Vacaria e Viamão ficariam fora da distribuição. O diretor Fábio 158 

Marçal fez o registro de que não tem Pedagogo no seu campus, pois Alvorada é atendida 159 

por um técnico Pedagogo lotado no Campus Restinga. Também lembrou que o Campus 160 

Alvorada não tem Técnico em Assuntos Educacionais. O professor Osvaldo respondeu que 161 

o campus receberá em breve um código de vaga para Pedagogo. O diretor Juliano 162 

Cantarelli Toniolo falou que no Campus Caxias do Sul há um código de vaga de 163 

redistribuição a ser recebido. O diretor Daniel de Carli fez o registro e a defesa da 164 

necessidade no seu campus do Técnico em Assuntos Educacionais para resolver o problema 165 

dos registros acadêmicos. O professor Osvaldo informou que ficaram pendentes as questões 166 

dos cargos de Médico e Arquivista na Reitoria. O diretor Jesus propôs aprovar o cargo de 167 

Médico e retirar o cargo de Arquivista; e trocarmos a vaga de Técnico Arquivista por outro 168 

cargo de técnico mais necessário. Diante das discussões, o professor Osvaldo informou que 169 

o único campus que o médico atende e não tem quantitativo excedente é Ibirubá. 170 

Questionou se o médico poderia ser da cota de Ibirubá. O professor Luiz Gubert, 171 

representante da diretora do Campus Ibirubá, informou que o cargo não foi elencado nas 172 

necessidades do campus, pois foi sugerido em debates no campus um técnico Enfermeiro; e 173 

ficou de levar a sugestão para o seu campus, não podendo decidir no momento. O diretor 174 

Jesus observou que o Técnico Enfermeiro no campus pode fazer menos que o médico. O 175 

professor Gubert lembrou que é preciso ter uma infraestrutura ambulatorial, e ele pode 176 

prestar o socorro. Também falou que o enfermeiro pode trabalhar as questões de saúde no 177 

campus. Devido às muitas discussões, o reitor substituto encaminhou para votação a 178 



manutenção ou não do cargo de Médico no concurso. Em regime de votação pela 179 

manutenção da vaga do médico no concurso: favoráveis: 12 (doze); contrários 3 (três); e 180 

4 (quatro) abstenções. Aprovada a vaga do médico no concurso, com 4 (quatro) 181 

abstenções.  Definidas as vagas de técnicos, iniciou-se a discussão das vagas para 182 

docentes. O professor Osvaldo apresentou um quadro de vagas por campi e informou que 183 

os itens em amarelo seriam os que precisavam de concurso, pois não têm concurso em 184 

validade. Expôs os encaminhamentos: áreas em que não há concurso em validade; e 185 

disciplinas necessárias para o primeiro semestre do ano. O professor Osvaldo Casares Pinto 186 

questionou quanto à vaga de redistribuição no Campus Feliz, para área de Química 187 

Analítica e Instrumental. O diretor do Campus Feliz, Giovani Forgiarini Aiub, informou 188 

que o processo já está com a DGP, mas como o processo não foi enviado ainda para o 189 

Instituto Federal de Brasília, não há uma posição formal. Falou, que tem apenas uma 190 

posição informal do servidor que relatou a concordância de sua liberação pelo diretor de 191 

Brasília, desde que ele receba do IFRS um código de vaga. Informou que esperava que o 192 

processo andasse de uma forma mais célere. O reitor substituto lembrou que o acordado 193 

entre os dirigentes era que as vagas disponíveis fossem para concurso, e não para 194 

redistribuição. Ponderou que o Campus Feliz pudesse aguardar a redistribuição, mas com a 195 

liberação pela SETEC dos novos códigos de vagas docentes. O diretor Giovani Aiub 196 

explanou que se este código de vaga não for redistribuído, irá para o Campus Feliz de 197 

qualquer maneira, assim, não via porque não utilizar nesta redistribuição. O reitor substituto 198 

observou que a vantagem de fazer concurso são os classificados que ficam no banco de 199 

aprovados, pois os docentes classificados ficam no aguardo para aproveitamento posterior. 200 

O diretor Juliano Toniolo perguntou se para a área de Gestão haveria concurso válido, pois 201 

Caxias do Sul cedeu o profissional para Osório, e não houve reposição. O reitor substituto 202 

respondeu que sim, pois há concurso válido, mas neste primeiro momento teríamos  203 

professor temporário. O diretor Paulo Roberto Sangoi observou que analisando a planilha, a 204 

carga horária dos professores está muito baixa, e sugeriu colocar no concurso, em algumas 205 

áreas, a carga horária de 20 (vinte) horas. Exemplificou a vaga para Engenheiro, e ressaltou 206 

a baixa procura pelas 40 (quarenta) horas; pois ofertando o concurso em vinte horas, essas 207 

áreas técnicas conciliam outro emprego. O diretor Giovani Aiub observou que essa seria 208 

uma decisão do campus. O diretor Sangoi falou que fazia apenas uma sugestão, já que são 209 



áreas mais técnicas e com carga horária baixa. Diante das discussões, o diretor Giovani 210 

Aiub falou que retirava o processo da vaga de redistribuição, assim, ajudava o IFRS, e 211 

garantia a vaga do concurso. O presidente da reunião informou que tinha treze campi 212 

candidatos para onze códigos de vaga disponíveis para o concurso, e leu as vagas para 213 

decisão de critérios para distribuição: Enfermagem para Alvorada; Engenharia da Produção 214 

para Canoas; Metalurgia e Química Ambiental para Caxias do Sul; Automação e Controle 215 

para Farroupilha; Química Analítica e Instrumental, e Engenharia Termodinâmica e 216 

Reatores Químicos para Feliz; Informática Básica e Engenharia Mecânica/Termofluidos 217 

para Ibirubá; História para Osório; Agropecuária e Engenharia Agrícola para Rolante; 218 

Química e Bioquímica para Vacaria. Informou que um critério seriam vagas que irão 219 

beneficiar vários campi, como o caso da vaga de História. Em seguida, solicitou que os 220 

diretores colocassem a situação de cada vaga no seus campus. Iniciou-se as explanações 221 

pelo diretor do Campus Alvorada, Fábio Marçal, que expôs a importância de terem pelo 222 

menos um professor da área para iniciar os cursos novos e elaborar os Projetos Pedagógicos 223 

dos Cursos (PPCs) dos campi em implantação. Falou que a vaga de Enfermagem atende 224 

também ao Campus Rio Grande, e ressaltou a escassez de profissionais na área da saúde no 225 

IFRS. Referente a vaga para Engenharia da Produção, o diretor Mariano Nicolao, do 226 

Campus Canoas, falou que o Curso Superior de Logística, um dos principais do campus, 227 

possui apenas dois professores da área. Quando um se afasta para licença saúde ou 228 

capacitação, por exemplo, o campus fica com apenas um profissional para ministrar todas 229 

as disciplinas específicas. Além disso, citou que no PROEJA há a necessidade de uma 230 

adequação, pois necessita de um Técnico em Logística também. Informou que a 231 

necessidade deriva da especificidade da área, dificultando a substituição do profissional. O 232 

diretor de Caxias do Sul, Juliano Toniolo, falou sobre a vaga de Metalurgia. Informou que 233 

o campus não ofertou por três anos o processo seletivo no turno da noite, mas há uma 234 

demanda muito grande deste profissional. Na vaga de Química Ambiental, o campus tem 235 

um professor temporário, mas devido a carga horária do próximo semestre, um profissional 236 

não será suficiente para atendimento da demanda. O diretor do Campus Farroupilha, Ivan 237 

Jorge Gabe, falou da vaga de Automação e Controle em que não houve candidatos 238 

aprovados no último concurso, e os cursos já estão chegando a seu último ano. O professor 239 

Osvaldo observou que esta área está sendo solicitada pelo Campus Canoas também, e essa 240 



vaga poderá atender as duas demandas. Assim, explanou pela inclusão desta área no 241 

concurso, com a inserção de uma observação no edital de que este profissional poderá atuar 242 

em Farroupilha e em Canoas. O diretor Giovani Aiub, do Campus Feliz, defendeu as 243 

vagas de Química Analítica e Instrumental; e Engenharia Termodinâmica e Reatores 244 

Químicos devido a abertura de novos cursos na área química no seu campus: Licenciatura 245 

em Química; Engenharia Química; e Técnico em Química. Informou que não havendo pelo 246 

menos um professor na área no primeiro semestre do próximo ano, a carga horária de aulas 247 

ficará muito elevada para os docentes desses cursos. O professor Luiz Cláudio Gubert 248 

falou das vagas para o Campus Ibirubá, são elas: Informática/Sistemas Digitais e 249 

Compiladores; e Engenharia Mecânica/Termofluidos. Informou a mesma situação do 250 

Campus Feliz, pois os cursos novos estão aumentando a demanda de aulas, e a 251 

especificidade das disciplinas não permite que os professores de outras áreas supram as 252 

necessidades. O diretor Jesus Rosemar Borges, Campus Rolante, falou da área de 253 

Informática Geral em que não há candidatos aprovados em concurso. Ele consultou a DGP 254 

que verificou o interesse com candidatos aprovados nos campi Osório e Caxias do Sul, mas 255 

que não quiseram assumir a vaga em Rolante. Assim, propôs a entrada da oferta desta área 256 

de Informática Geral para o Campus Rolante especificamente. Além disso, expôs a 257 

necessidade do campus nas áreas de Engenharia Agrícola e Agropecuária.  O diretor 258 

Gilberto Putti falou sobre as vagas necessárias no Campus Vacaria nas áreas de 259 

Química/Bioquímica e Agropecuária. O professor Osvaldo sugeriu alterar a prioridade de 260 

Agropecuária do Campus Rolante para o Campus Vacaria, pois o curso em Vacaria já 261 

abriria no primeiro semestre. Após as defesas, o presidente da reunião pediu aos dirigentes 262 

sugestões de critérios. Sugestões de critérios de distribuição das vagas docentes. O 263 

diretor Jesus Borges sugeriu iniciar os critérios de distribuição pelos campi que não tenham 264 

nenhum professor na área. O diretor Juliano Toniolo sugeriu o critério pela carga horária. O 265 

diretor Mariano Nicolau apontou a especificidade, como no caso da necessidade de um 266 

orientador de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) na área. O reitor substituto, professor 267 

Osvaldo, ponderou que os cursos novos que foram abertos; que estão em andamento; em 268 

que a carga horária está aumentando; que turmas novas estão ingressando; em sua opinião, 269 

possuíam prioridade. São os casos dos campi Feliz e Ibirubá; e marcou uma prioridade nas 270 

áreas solicitadas nestas unidades. O diretor Fábio Marçal sugeriu um professor para cada 271 



área dos campi em implantação. Por esse critério foram listadas as seguintes áreas: 272 

Enfermagem para Alvorada; Informática para Rolante; e Agropecuária para Vacaria, que 273 

atende Rolante também. O diretor Gilberto Putti falou que a área de Química está mais 274 

crítica no seu campus. O professor Osvaldo informou que na área de Química há concurso 275 

em validade, e pode ser solicitada pelo campus a nomeação de um professor classificado. O 276 

diretor Lenir Antônio Hannecker sugeriu como critério deixar as vagas para os que estão 277 

começando o curso e não têm nenhum professor efetivo na área. O professor Osvaldo 278 

informou que nesse critério proposto, ficariam fora as áreas de Engenharia Agrícola e 279 

Engenharia da Produção. Confirmou a possibilidade de professores temporários na área. O 280 

diretor Mariano lembrou a discussão sobre a elevação da RAP (Relação aluno-professor). O 281 

reitor substituto respondeu que cursos novos não há como medir a RAP neste momento. 282 

Definiu-se este último critério: deixar as vagas para os campi que estão começando 283 

cursos, e não têm nenhum professor efetivo na área. Assim, o presidente listou as 284 

vagas definidas: Enfermagem - Campus Alvorada; Metalurgia e Química Ambiental - 285 

Campus Caxias do Sul; Automação e Controle - Campus Farroupilha; Química e 286 

Engenharia Termodinâmica - Campus Feliz; Informática e Engenharia 287 

Mecânica/Termofluidos - Campus Ibirubá; História – Campus Osório; Informática 288 

Geral – Campus Rolante; e Agropecuária Campus Vacaria. Informou que havendo o 289 

recebimento de novos códigos de vaga, antes do final do ano, pode-se incluir novas vagas e 290 

fazer uma retificação do concurso. O professor Diego Monte Blanco, representante da 291 

direção do Campus Restinga, lembrou as vagas necessárias para curso em implantação no 292 

seu campus. O presidente da reunião fez o registro, e informou a possibilidade de inserção 293 

com a liberação dos novos códigos de vaga pela SETEC. Referente a demais vagas do 294 

concurso passado, com docentes classificados e concurso em validade; o professor Osvaldo 295 

informou que os campi precisam apenas pedir a nomeação do docente aprovado na primeira 296 

colocação. Informou os campi que ainda não solicitaram a nomeação do primeiro colocado: 297 

Direito, Campus Canoas; Informática, Campus Feliz; Filosofia, Campus Ibirubá; 298 

Informática, Campus Osório; Controle de Automação, Matemática e Filosofia, Campus Rio 299 

Grande; Administração, Campus Rolante. Neste caso, disse que não há a necessidade de 300 

preenchimento do formulário de solicitação de demanda. O professor Luiz Cláudio Gubert 301 

lembrou o caso da vaga de docente da área Tradutor/Interprete de Libras, de vinte horas, no 302 



Campus Ibirubá em que há uma questão judicial. O pró-reitor Júlio Xandro Heck lembrou o 303 

assunto discutido na última reunião sobre a vaga de um técnico Tradutor/Interprete de 304 

Libras para cada campus.  O reitor substituto retomou a discussão ponderando o impacto de 305 

um intérprete de Libras no quantitativo de vagas total. Entende que a vaga tem que ser 306 

pedida conforme as demais.  O diretor Fábio Marçal observou que se ficarmos com as 307 

vagas, não há possibilidade de terceirizar, e terão que ser devolvidas para a SETEC. O 308 

diretor Sangoi sugeriu verificar a necessidade de cada campus. O diretor eleito do Campus 309 

Porto Alegre, professor Marcelo Schmitt ponderou que de certo ponto essa vaga seria um 310 

ônus, e uma vaga para cada campus poderia ser uma maneira de dividir um pouco a 311 

demanda.  O pró-reitor Júlio observou que enquanto houver uma vaga não nomeada, 312 

ninguém pode contratar profissional tercerizado. Exemplificou o caso da UFRGS, e falou 313 

que não convém devolver vagas à SETEC. O diretor Fábio Marçal pediu ao professor 314 

Osvaldo que registrasse a necessidade de duas de Técnico Interprete de Libras vagas para o 315 

Campus Alvorada. O reitor substituto informou que a SETEC prevê 22 (vinte e duas) vagas 316 

de Intérprete de Libras para o IFRS. O diretor Mariano Nicolao ponderou que apenas um 317 

intérprete de Libras não resolve os horários de aulas no campus, mas se for permitido 318 

contratar, pode-se concordar com as nomeações. Lembrou que na última reunião do 319 

Colégio de Dirigentes ficou uma indefinição sobre poder ou não contratar esses 320 

profissionais para suprir a demanda, e justificou a não solicitação pelo seu campus. O 321 

diretor Lenir exemplificou o caso de Sertão em que na pós-graduação se matriculou um 322 

aluno surdo para aulas sexta, no turno da noite, e sábado, o dia inteiro. Entende que um 323 

profissional, neste caso, consegue suprir a demanda; e será pedido. O professor Marcelo 324 

Schmitt lembrou que precisa haver um revezamento entre os profissionais, e uma pessoa só 325 

não supre a demanda. O reitor substituto registrou as demandas dos campi na área de 326 

Libras: Sertão – 02 (dois); Alvorada – 02 (dois); e Canoas – 01 (um). Diante das 327 

discussões, o diretor Jesus Borges solicitou um profissional de Libras para Rolante, sugeriu 328 

um professor em cada campus. O diretor Lenir sugeriu que onde houvesse demanda de 329 

alunos ou professores surdos já fossem nomeados dois profissionais. O professor Osvaldo 330 

solicitou ao diretor Vicente que verificasse na sua diretoria os códigos de vagas disponíveis 331 

hoje, e ele confirmou apenas dois códigos. O diretor Fábio Marçal sugeriu a reunião dos 332 

profissionais de Libras em eventos, como nos concursos e grupos de trabalhos. O professor 333 



Osvaldo listou os campi hoje com alunos surdos, a saber: Rio Grande, Porto Alegre, 334 

Erechim e Sertão. Os campi Alvorada e Porto Alegre possuem servidores surdos. Ponderou 335 

que como Alvorada tem o Curso de Tradutor/Intérprete de Libras, umas dessas vagas 336 

disponíveis necessariamente iria para o Campus Alvorada. Na sequencia, informou que 337 

sendo disponibilizados mais códigos pela SETEC será distribuído um por campus. 2. 338 

Utilização do email Institucional. O reitor substituto informou que devido algumas 339 

polêmicas envolvendo a questão da utilização do email institucional, houve a necessidade 340 

de discussão do tema. O diretor Claudino Andrighetto informou a criação de um grupo de 341 

trabalho (GT) no IFRS, que já iniciou esse debate a fim de compor algumas regras, e o 342 

objetivo é trazer uma minuta para ser discutida. O diretor Luciano Manfroi lembrou 343 

discussão ocorrida no Conselho Superior, nos anos de dois mil e doze ou treze, que 344 

ponderou a necessidade dessa regulamentação. O diretor eleito do Campus Porto Alegre, 345 

professor Marcelo Schmitt, observou que uma proibição poderia causar uma reação de falta 346 

de democracia, e sugeriu uma nova lista de emails para questões oficiais. O diretor Sangoi 347 

sugeriu um email que somente receberia mensagens. O professor Osvaldo lembrou que a 348 

lista de servidores no email não é compulsória, e os servidores podem sair da lista, porém, 349 

não recebem mais os informes. Falou que a DGP é setor que mais utiliza a ferramenta. A 350 

professora Soeni Bellé falou da importância da retomada do trabalho do GT para a 351 

discussão, pois fica uma imagem desgastada do IFRS. Explanou que um servidor que já 352 

não estava mais na Instituição, estava recebendo esses emails informativos. O diretor 353 

Claudino Andrighetto explicou tecnicamente como é feito pela área de informática essa 354 

organização do email, e observou que de imediato, usando o recurso apenas do gmail, seria 355 

difícil resolver o problema. Explanou que para atender a legislação, o IFRS terá que, 356 

obrigatoriamente, migrar do gmail para outra solução. O prazo estipulado para que isso 357 

aconteça, na legislação atual, é de 5 anos, a contar da publicação do ato. O diretor Juliano 358 

Toniolo falou que no momento em que o servidor se desliga da Instituição, esse email deve 359 

ser desativado, pois não podemos manter na lista quem não é mais funcionário. Sugeriu 360 

uma Instrução Normativa para essa regularização e gestão. O diretor Daniel de Carli falou 361 

que a lista é uma ferramenta muito útil, apenas precisa de uma normatização. Na opinião do 362 

diretor Giovani Aiub, uma política normativa deveria vir do Conselho Superior, pois não há 363 

obrigatoriedade do servidor verificar o seu email. O diretor Mariano informou que para o 364 



Campus Canoas, instituiu uma Instrução Normativa (IN), e dispôs que o servidor tem que 365 

acessar o seu email uma vez na semana. O diretor Lenir lembrou a utilização do email por 366 

estagiários, e a regularização quando da saída do servidor.  O professor Osvaldo fez os 367 

seguintes encaminhamentos: primeiro consultar o grupo de trabalho em andamento; e 368 

segundo, a instituição de uma normativa de regulamentação do uso do email 369 

institucional. 3. Assuntos Gerais. O diretor Jesus Rosemar Borges iniciou os informes 370 

dizendo que recentemente os campi Vacaria e Rolante foram chamados pelo Departamento 371 

de Projetos e Obras (DPO) referente ao pagamento das construtoras. Explicou que está 372 

ocorrendo três casos críticos de empreiteiras com valor expressivo de obras; e informou que 373 

o último repasse ocorrido foi de apenas onze por cento do valor empregado (EMPRETEC, 374 

SJJ e IFF). Informou que atuam em obras grandes em Rolante, Vacaria, Ibirubá, Erechim e 375 

Restinga; e que o valor devido chega a três milhões e meio de reais, e chegará em dezembro 376 

a cinco milhões. São empresas ótimas, que estão trabalhando em um ritmo muito bom, mas 377 

não sabemos se conseguirão se manter com recursos próprios para o término das obras. 378 

Observou que os valores recebidos pela Reitoria são infinitamente inferiores ao custo das 379 

obras, e assim, expôs a possibilidade de uma cooperação dos dirigentes com os valores 380 

recebidos pelos campi. O diretor Gilberto Putti lembrou que a sugestão não seria não pagar, 381 

mas atrasar alguns pagamentos de obras em outras unidades. O diretor Jesus falou do caso 382 

de Vacaria que obrigatoriamente terá que iniciar a ocupação do prédio em fevereiro. O 383 

diretor Putti solicitou se alguém poderia atrasar alguma de suas obras para ajudar os campi 384 

em implantação. O diretor Lenir Hannecker relatou que em Sertão, as duas empresas têm 385 

para receber cento e cinquenta mil, mas na segunda-feira fecharam os prédios em Sertão, 386 

por orientação de seu advogado, no sentido de obrigar o Instituto a acertar as contas. 387 

Também exemplificou uma ameaça de paralisação das cozinheiras no Campus Sertão, por 388 

uma ameaça de não recebimento do salário. O diretor Gilberto Putti explicou que a PROAD 389 

(Pró-Reitoria de Administração) precisa de uma autorização do diretor do campus para 390 

transferir o recurso, e não podem fazer essa alocação. O diretor Sangoi justificou que a obra 391 

de Porto Alegre não poderia ser parada no momento devido ao encerramento dos convênios 392 

com a UFRGS, e o prazo precisa ser cumprido até janeiro. Sugeriu que a urgência do 393 

recurso ocorresse junto a própria SETEC/MEC. O diretor Lenir falou que o governo tem a 394 

ideia de zerar as contas ao final do ano, mas não há uma segurança. O professor Osvaldo 395 



informou que a orientação da SETEC é trabalhar somente com o financeiro emergencial até 396 

o final do ano. Informou a paralisação em vários Institutos. O diretor Jesus propôs que o 397 

CD delegue para a DPO a decisão de quem precisa pagar primeiro. O diretor Luciano 398 

discordou e sugeriu que o CD defina junto com a DPO esses pagamentos. O diretor Sangoi 399 

falou que seria sincero, pois no seu caso, em que estão no final de obra; não teria como 400 

paralisar, pois fez um trabalho intenso de negociação com a UFGRS e os empreiteiros, e 401 

não tem como abrir mão neste momento. O diretor Lenir sugeriu aguardar até o dia vinte e 402 

oito de dezembro a situação para depois negociar com a DPO. Encaminhamento: aguardar a 403 

situação do final do ano, e fazer uma reunião com a Diretoria de Projetos e Obras. O diretor 404 

Giovani Aiub perguntou sobre o decreto de não pagamento das diárias por falta de 405 

orçamento. O professor Osvaldo falou que não está proibido o pagamento de diárias, mas 406 

suspenso. Assim, não podemos forçar o servidor a viajar sem diária, mas alertar que o 407 

pagamento será posterior. Eles devem ser informados; podemos autorizar o lançamento da 408 

viagem no sistema, mas conscientizar que não há tempo para pagar, mas não está proibido. 409 

A orientação foi no sentido de evitar as convocações e reuniões fora do campus. O diretor 410 

Lenir Hannecker externou a sua preocupação com a demora na posse do reitor eleito em 411 

Brasília, e propôs fazer em primeiro de fevereiro a troca da gestão. Desse modo, o diretor 412 

eleito assumiria pró-tempore, para preservar o ano letivo, trocar a equipe de trabalho, e 413 

iniciar a gestão. O professor Osvaldo Casares Pinto esclareceu que no Conselho Superior, 414 

definiu-se a posse dos Diretores após a posse do Reitor, e não pode ser feito de outra 415 

maneira. Todavia, internamente pode ser feito, assim como foi feito no Campus Caxias do 416 

Sul. Agradecendo a presença de todos e nada mais a ser tratado, às onze horas e quarenta e 417 

cinco minutos o presidente da reunião, professor Osvaldo Casares Pinto, declarou encerrada 418 

a sessão. E, para constar, eu, Cíntia Tavares Pires da Silva, Secretária-Executiva, lavrei a 419 

presente ata, que, após lida e aprovada, vai por mim datada e pelo Presidente, e membros 420 

do Colégio de Dirigentes assinada.  421 
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