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Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, com início às treze 1 

horas e vinte e cinco minutos, foi realizada a 4ª Reunião do Colégio de Dirigentes do 2 

Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A reunião foi realizada na Sala 203 da Reitoria, 3 

localizada na Rua General Osório, 348, Bairro Centro – Bento Gonçalves. A sessão foi 4 

convocada e coordenada pelo professor Osvaldo Casares Pinto, Reitor do IFRS e 5 

secretariada servidora Viviane Campanhola Bortoluzzi. Estiveram presentes os 6 

seguintes membros do Colégio de Dirigentes: Osvaldo Casares Pinto, Reitor do IFRS; 7 

Clarice Monteiro Escott, Pró-Reitora de Ensino; José Eli Santos dos Santos, Pró-Reitor 8 

de Desenvolvimento Institucional; Tatiana Weber, Pró-Reitora de Administração; 9 

Eduardo Girotto, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; Fábio Azambuja 10 

Marçal, Diretor do Campus Alvorada; Soeni Bellé, Diretora do Campus Bento 11 

Gonçalves; Mariano Nicolao, Diretor do Campus Canoas; Vitor Schlickmann, Diretor 12 

substituto do Campus Caxias do Sul; Eduardo Angonesi Predebon, Diretor do Campus 13 

Erechim; Leandro Lumbieri, Diretor do Campus Farroupilha; Giovani Forgiarini Aiub, 14 

Diretor do Campus Feliz; Migacir Trindade Duarte Flôres, Diretora do Campus Ibirubá; 15 

Claudino Andrighetto, Diretor do Campus Osório; Marcelo Augusto Rauh Schmitt, 16 

Diretor do Campus Porto Alegre; Gleison Samuel do Nascimento, Diretor do Campus 17 

Restinga; Alexandre Jesus da Silva Machado, Diretor do Campus Rio Grande; Jesus 18 

Rosemar Borges, Diretor do Campus Rolante; Odair José Spenthof, Diretor do Campus 19 

Sertão; Gilberto Luiz Putti, Diretor do Campus Vacaria; Erik Schüler, Diretor do 20 

Campus Veranópolis; Alexandre Martins Vidor, Diretor do Campus Viamão. O Diretor 21 

de Gestão de Pessoas, Marc Emerim também participou da reunião. A reunião foi 22 

convocada com a seguinte pauta: 1. Informes Gerais; 2. Aprovação de Atas; 3. 23 

Implementação do SIGRH; 4. Pagamento de Adicional Noturno; 5. Distribuição de 24 

Limites de Investimento; 6. Alocação de Vagas de Servidores; 7. Assuntos Gerais. O 25 
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professor Osvaldo Casares Pinto cumprimentou a todos e iniciou a reunião com o item 1 26 

da pauta, Informes Gerais. Situação Atual da Instituição. O professor Osvaldo Casares 27 

Pinto salientou que tivemos um período bastante atribulado e que continua 28 

acompanhando as mudanças no Ministério da Educação - MEC. Acrescentou que alguns 29 

nomes estão sendo cogitados para assumir a Secretaria de Educação Profissional e 30 

Tecnológica - Setec, todos do mesmo partido e estado do Ministro. Acrescentou que o 31 

Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 32 

Científica e Tecnológica - Conif está acompanhando a situação e fez várias solicitações 33 

de audiência com o novo Ministro, mas não foi atendido, fato que nos deixa bastante 34 

apreensivos, visto que queremos garantir tudo o que conquistamos para a rede e 35 

continuarmos avançando. Apresentou alguns avanços para a instituição, a saber: 36 

publicação da portaria de funcionamento do Campus Viamão; republicação da portaria 37 

de dimensionamento; aumento de 100 (cem) para 200 (duzentos) técnicos na Reitoria, 38 

salientando que acredita que todas estas vagas não serão necessárias para a Reitoria e 39 

faremos uma discussão para utilizá-las da melhor forma possível. Acrescentou que, 40 

dentro do nosso quadro de referência, temos menos de 100 (cem) vagas disponíveis para 41 

toda a instituição, disponibilidade esta que não dá conta da nossa demanda. Acrescentou 42 

também que o nosso quadro está quase 100% (cem por cento) ocupado e com estas 43 

vagas, ganhamos um fôlego para a ocupação dos cargos. Salientou que existe a 44 

pendência da modificação do enquadramento dos Campi Rolante e Vacaria, visto que os 45 

mesmos têm características de campus agrícola, dando direito a mais 15 (quinze) 46 

técnicos. Apresentou a dificuldade de utilização dos códigos para técnico, visto que os 47 

mesmos possuem vinculação a um cargo específico, salientando que mais da metade 48 

dos nossos códigos são de cargos sem utilidades para o Instituto. Acrescentou que 49 

tivemos a liberação de códigos de técnicos e docentes, mas salientou que a simples 50 

publicação da portaria não implica a existência do código, acrescentou que a liberação 51 

do código no sistema leva em torno de 45 dias. O professor Jesus Rosemar Borges 52 

questionou sobre a possibilidade de realização de concursos. O professor Osvaldo 53 

Casares Pinto explicou que estão sendo realizados os concursos, mas devemos ter os 54 

códigos de vagas antes, acrescentando que não estamos impedidos de realizar 55 

concursos. Reunião com a Deputada Maria do Rosário. O professor Osvaldo Casares 56 
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Pinto informou que os professores Alexandre Martins Vidor, Amilton de Moura 57 

Figueiredo e Erik Schüler o acompanharam para uma reunião com a deputada Maria do 58 

Rosário, cujos os assuntos pautados foram algumas questões dos Campi Viamão e 59 

Veranópolis. Acrescentou que possuímos duas preocupações, sendo uma delas a 60 

inexistência de local definitivo de funcionamento para o Campus Viamão e a falta de 61 

condições de funcionamento do prédio recebido da prefeitura para o Campus 62 

Veranópolis. O professor Osvaldo Casares Pinto explicou que a Deputada auxiliou 63 

bastante e que as consequências deste auxílio foram a liberação de limites, sendo a 64 

liberação extra de um milhão de reais de limite de investimento e dois milhões de 65 

custeio, e a aprovação de 4 (quatro) TEDs. O professor Giovani Forgiarini Aiub 66 

questionou sobre os TEDs liberados. A professora Tatiana Weber informou que foram 67 

aprovados e descentralizados os TEDs referentes ao acesso, pórtico e implantação do 68 

Campus Rolante, o Reservatório do Campus Rolante, a Subestação do Campus Rolante 69 

e a Subestação do Campus Alvorada. Acrescentou que todos os TEDs estão aguardando 70 

a aprovação do Secretário e a Setec está sem Secretário, mas a informação que 71 

possuímos é que todos os TEDs serão aprovados e que aguardamos a liberação de 72 

limites. Acrescentou que estes quatro TEDs aprovados receberam os limites na íntegra, 73 

salientando que solicitamos nos TEDs somente a capacidade de execução em 2016. 74 

Diante disto, estes quatro TEDS referem-se à 40% (quarenta por cento) do que tínhamos 75 

direito e estamos aguardando limite para o restante. Solicitação de esclarecimentos. O 76 

professor Giovani Forgiarini Aiub solicitou inclusão de pauta, solicitando 77 

esclarecimentos quanto aos encaminhamentos dados à renovação das Comissões de 78 

Processo Administrativo Disciplinar. O professor Osvaldo Casares Pinto disse que o 79 

assunto será pautado no final da reunião. Consulta para a escolha de Diretores nos 80 

Campi. O professor Osvaldo Casares Pinto explicou que teve uma reunião com os 81 

Campi Feliz e Ibirubá para a elaboração de um cronograma para a consulta de diretores, 82 

encaminhando para que a mesma aconteça no mês de junho. Este foi o mesmo 83 

encaminhamento dado para os campi em implantação, salientando que as assembleias 84 

com as comunidades serão realizadas no mês de junho também. Concursos. O professor 85 

José Eli Santos dos Santos explicou que o concurso está na fase final, acrescentando que 86 

no final de semana passada foram realizadas as provas didáticas. Agradeceu o empenho 87 
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das bancas didáticas, facilitando o andamento das atividades. Acrescentou que em breve 88 

o resultado do concurso será divulgado. 2. Aprovação de Atas. O professor Osvaldo 89 

Casares Pinto informou que as atas foram encaminhadas durante a semana e todas as 90 

contribuições enviadas foram incorporadas. Questionou se alguém tem mais alguma 91 

contribuição a fazer. Informou que recebemos uma solicitação durante a última reunião 92 

do Consup, para a atualização e publicação das atas do Colégio de Dirigentes - CD, 93 

diante disto, foi realizado um esforço para finalizar e aprovar as atas pendentes no 94 

corrente ano. Não havendo nenhuma manifestação, aprovadas as atas. 3. 95 

Implementação do SIGRH. O Diretor de Gestão de Pessoas, Marc Emerim, explicou 96 

que na semana anterior foi realizada uma reunião com as Coordenadorias de Gestão de 97 

Pessoas – CGPs - dos Campi para apresentação e treinamento do Sistema SIGRH. 98 

Acrescentou que o treinamento inicial foi para a realização de cadastros de servidores e 99 

organização do sistema para controle de frequência que será implementado na 100 

Instituição. Explicou que as CGPs serão responsáveis pela implementação deste sistema 101 

nos campi, pela organização do organograma; pela realização de cadastros e também 102 

por sanar as dúvidas dos servidores, e caso não consiga, será o elo entre o Campus e a 103 

Reitoria. Solicitou apoio da direção na implementação, salientando que esta é uma 104 

mudança cultural de organização do trabalho. Apresentou alguns pontos importantes 105 

sobre o novo sistema, a saber: foi realizada consulta jurídica sobre a legalidade do 106 

mesmo; outras instituições adotam controle similar; o registro do ponto é baseado em 107 

exceções; as chefias devem homologar o ponto; deixamos de ter um controle de tempo e 108 

passamos a ter um controle de trabalho; os docentes farão o registro de atividades 109 

presenciais; os técnicos devem formalizar em seus setores os horários de trabalho, 110 

devendo estar descrito e divulgado em lugar de ampla circulação e visualização. 111 

Salientou a importância da implementação do SIGRH, auxiliando no conhecimento do 112 

sistema e consequente adaptação dos servidores e facilitando a implementação de outros 113 

módulos. O professor Odair José Spenthof questionou sobre o pagamento da última 114 

parcela do sistema. A professora Tatiana Weber disse que o assunto está na pauta e será 115 

apresentando posteriormente. O professor Odair José Spenthof expôs a preocupação 116 

com relação aos problemas que surgirão com a implantação do sistema, questionando 117 

como será o cronograma de visitação e esclarecimentos nos campi, salientando que é 118 
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uma nova cultura e deve ser bem esclarecida. Questionou como o Diretor de Ensino, 119 

que possui 115 (cento e quinze) professores sob sua responsabilidade vai homologar as 120 

frequências se não tem o controle que os professores estavam presentes nas suas 121 

atividades. O Diretor de Gestão de Pessoas, Marc Emerim, explicou que está sendo 122 

construída uma agenda de visitação aos campi e também estão sendo produzidos vídeos 123 

institucionais com apresentação do sistema. O professor Giovani Forgiarini Aiub 124 

explicou que a Coordenadora de Gestão de Pessoas do Campus fez uma reunião com a 125 

equipe diretiva e a mesma ficou preocupada com as exceções. Acrescentou que o 126 

controle de ponto é delicado e gera alguns problemas, mas existem setores que o 127 

cumprimento do horário é importante, citando alguns exemplos. Explicou que a gestão 128 

ficou aflita quanto a não possibilidade de cobrança e sugeriu que seja realizada uma 129 

discussão e um encaminhamento igual a todos os campi de como tratar estas exceções. 130 

Salientou que este controle de frequência é bom para os servidores engajados e 131 

preocupados com o campus, mas possuímos servidores que não possuem esta 132 

preocupação, sugerindo fazer algum encaminhamento para estes casos. O professor 133 

Mariano Nicolao questionou como tratar a questão de infrequência, explicando que 134 

tratar esta questão quando está registrado é fácil e no caso deste novo registro, só poderá 135 

ser cobrado caso ocorram testemunhos de outros servidores, tornando o caso mais 136 

difícil. Acrescentou que é exceção, mas apresentou sua preocupação com estes casos e 137 

questionou como devemos trata-los. O professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt 138 

salientou que este novo registro de frequência é uma conquista, uma modernização, que 139 

pode trazer um ambiente de trabalho melhor, acrescentando que as modificações sempre 140 

trazem algum problema. Apresentou sua experiência na Universidade Federal do Rio 141 

Grande do Sul – UFRGS, explicando que o registro era semelhante e como ele era 142 

realizado. Acrescentou que teremos que trabalhar com algumas exceções, mas que o 143 

ganho que teremos será maior que o ônus. O professor Giovani Forgiarini Aiub explicou 144 

que concorda com o professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt, mas salientou que 145 

existirá um problema e que gostaria de verificar como isto será encaminhado. O Diretor 146 

de Gestão de Pessoas, Marc Emerim, questionou se os campi realizavam o controle com 147 

o Suap. O professor Giovani Forgiarini Aiub respondeu que no seu campus este controle 148 

era realizado. O Diretor de Gestão de Pessoas, Marc Emerim, apresentou alguns 149 
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problemas relacionados ao controle de frequência do Suap, salientando que é um 150 

controle de tempo. O professor Alexandre Martins Vidor salientou a importância do 151 

controle, acrescentando que este pode ser um momento de conscientização dos nossos 152 

servidores perante a sociedade. Salientou que devemos discutir o conceito e não o 153 

sistema, acrescentando que temos muito mais a ganhar com esta modificação. O 154 

professor Osvaldo Casares Pinto disse que o resultado da implantação do sistema na 155 

reitoria foi positivo, acrescentando que nenhum sistema é perfeito, que temos prós e 156 

contras. Salientou que esta é uma demanda antiga, principalmente dos docentes que 157 

visam à equidade com a carreira do magistério superior. Acrescentou que este ponto traz 158 

alguns problemas aos nossos gestores, mas o ponto anterior também trazia, salientando 159 

que o simples registro do ponto não é uma garantia que o servidor estará no local de 160 

trabalho e cumprindo suas atribuições. Salientou que isto é um avanço e uma conquista 161 

para nossos servidores. A professora Soeni Bellé concordou que este sistema é um 162 

avanço, acrescentando que o mesmo reduz as diferenças entre os docentes e os técnicos. 163 

Apresentou os problemas quanto ao curto prazo de implantação do sistema, mas 164 

salientou a importância da implantação do mesmo e questionou como se dará o controle 165 

de horário dos professores substitutos e temporários. O professor Osvaldo Casares Pinto 166 

e o Diretor de Gestão de Pessoas, Marc Emerim, explicaram que a legislação dos 167 

professores temporários e substitutos é especifica e os mesmos devem cumprir 40 168 

(quarenta) horas na instituição. O professor Osvaldo Casares Pinto acrescentou que a 169 

Resolução 82 (oitenta e dois) não se aplica a estes professores. O professor Gleison 170 

Samuel do Nascimento expôs sua preocupação com o curto prazo para a implantação do 171 

sistema e a importância de comunicação em nível de reitoria, para não colocar a 172 

implantação do sistema em risco. Acrescentou que o campus não possui nenhuma 173 

informação para apresentar aos servidores, sugerindo no mínimo a elaboração de um 174 

manual do sistema ou um tutorial para que os servidores vejam como é o seu 175 

funcionamento. O Diretor de Gestão de Pessoas, Marc Emerim, disse que as CGPs 176 

saíram da última reunião com orientações sobre o sistema e que as mesmas deveriam 177 

saber responder aos questionamentos. O professor Gleison Samuel do Nascimento 178 

questionou sobre a Instrução Normativa nº 04. O Diretor de Gestão de Pessoas, Marc 179 

Emerim, disse que a referida Instrução será revisada, salientando que a forma legal 180 
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permanece a mesma. O professor Mariano Nicolao salientou a importância de atualizar 181 

a Instrução antes da implantação do sistema para evitar determinados problemas. O 182 

professor Gleison Samuel do Nascimento expôs o problema da atualização da Instrução 183 

ocorrer até dia primeiro de junho e o sistema entrar em funcionamento na mesma data. 184 

Questionou sobre o controle a ser realizado no mês de junho, visto que o Suap será 185 

retirado e o SIG estará em período de testes. A professora Tatiana Weber explicou que 186 

ouvimos as mesmas reclamações na Reitoria, mas salientou que a implantação ocorreu 187 

tranquilamente, inclusive nas maiores equipes. Explicou que o Suap será tirado para não 188 

existir dois controles e que o mês de testes será um período de adaptação, o qual o 189 

servidor irá acessar o sistema pela primeira vez e serão realizadas as adequações do 190 

organograma. Acrescentou que a reunião de apresentação do sistema foi realizada após 191 

a implantação do mesmo. O professor Giovani Forgiarini Aiub complementou que 192 

gostaria de um encaminhamento igual para todos os campi e também questionou sobre 193 

quem poderá sanar as dúvidas dos servidores. A professora Tatiana Weber disse que as 194 

CGPs estão sendo capacitadas para tirar estas dúvidas. O professor Mariano Nicolao 195 

explicou que a implantação do Suap foi traumática e que se tranquilizou com este 196 

período de testes e adaptações. Solicitou uma maior explicação/formalização sobre a 197 

implantação do sistema. O Diretor de Gestão de Pessoas, Marc Emerim, explicou que 198 

foi encaminhado um Memorando Circular sobre a implantação do sistema. O professor 199 

Gleison Samuel do Nascimento disse que recebeu o documento, mas que a 200 

responsabilidade da implantação recai sobre a Direção Geral. O Diretor de Gestão de 201 

Pessoas, Marc Emerim explicou que a DGP, as CGPs e o Departamento de Tecnologia 202 

de Informação são os responsáveis pela implantação. O professor Osvaldo Casares Pinto 203 

explicou que todas as CGPs passaram por treinamento e que terão o total apoio da 204 

Reitoria para a resolução dos problemas. Salientou que teremos 30 (trinta) dias de testes 205 

e que os problemas devem ser encaminhados a Reitoria. Acrescentou que, se possível 206 

implantaremos o sistema em julho, mas se for necessário, podemos prorrogar o teste. 207 

Disse que tomamos a decisão de adotar o SIG como nosso sistema e que devemos 208 

implantá-lo e apoiar a ação. 4. Pagamento de Adicional Noturno. O Diretor de Gestão 209 

de Pessoas, Marc Emerim, lembrou que na última reunião apresentou os 210 

questionamentos sobre o pagamento de adicional noturno a detentores de cargos de 211 
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direção, funções gratificadas e regime de dedicação e explicou que encaminhou o 212 

processo à procuradoria jurídica para esclarecimentos. Acrescentou que, a procuradoria 213 

indicou pelo não pagamento de adicional noturno a estes servidores, diante disto, a 214 

instituição irá acatar este encaminhamento. O professor Osvaldo Casares Pinto 215 

acrescentou que possuímos apontamento da auditoria, parecer do procurador e consulta 216 

ao MEC e colocaremos em vigor este não pagamento a partir da próxima folha. 217 

Explicou que se algum servidor se sentir prejudicado, ele tem o direito de recorrer 218 

judicialmente. Salientou que não podemos, como gestores, continuar efetuando os 219 

pagamentos sem base legal. 5. Distribuição de Limites de Investimento. A professora 220 

Tatiana Weber explicou como ocorreu a liberação de recursos de investimento do 221 

corrente ano, explicando que tivemos a liberação de duodécimo em fevereiro e de um 222 

saldo em março, que completou 80% (oitenta por cento) de custeio e 40% (quarenta por 223 

cento) de investimento. Acrescentou que não recebemos oficialmente nenhuma 224 

informação de contingenciamento. Explicou que no ano anterior iniciamos obras sem ter 225 

o total dos empenhos, e que no corrente ano estes empenhos foram complementados. 226 

Apresentou as obras que receberam recurso 20RG e o valor destinado as mesmas, 227 

salientando que eram reajustes aprovados no jurídico e obras em andamento com o 228 

compromisso de complementar o empenho no corrente ano. A professora Tatiana 229 

Weber explicou que o recurso 20 RL, referente a matriz orçamentária de cada campus, 230 

foi liberado conforme a execução/demanda para empenho imediato. Explicou que não 231 

temos 40% (quarenta por cento) de limite na 20 RL e apresentou os valores liberados 232 

pelo MEC e os limites distribuídos. Acrescentou que a Instituição recebeu um milhão de 233 

reais de limite para as obras do Campus Viamão, decorrente de uma ação política da 234 

Deputada Maria do Rosário. O professor Osvaldo Casares Pinto explicou que a Setec 235 

optou por liberar limite e não aprovar o TED, pois se aprovasse um TED, receberíamos 236 

apenas 40% (quarente por cento) de limite. A professora Tatiana Weber salientou que 237 

possuímos o compromisso de fazer as obras previstas nos TEDs e iniciar a obra do 238 

Campus Viamão, pois este é o único campus sem sede própria e sem obras. Apresentou 239 

os valores disponíveis, liberados e a liberar por campus. Salientou a importância de 240 

entrarmos em acordo para a execução deste recurso de forma eficiente, salientando que 241 

este recurso é limite de orçamento do campus. O professor Gleison Samuel do 242 
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Nascimento questionou sobre a liberação do orçamento, visto que este é o limite. A 243 

professora Tatiana Weber explicou que ainda existe um saldo na 20RG, não saindo do 244 

orçamento da 20RL dos campi. A professora Tatiana Weber explicou que existe um 245 

orçamento da Reitoria previsto para a compra de um storage necessário para a 246 

implantação do Sig e respondeu ao questionamento do professor Odair José Spenthof, 247 

explicando que a terceira parcela, que seria paga pelos campi, será paga pela Reitoria. 6. 248 

Alocação de Vagas de Servidores. O professor José Eli Santos dos Santos apresentou 249 

algumas especificidades das demandas solicitadas e os problemas no preenchimento da 250 

planilha, salientando que temos inconsistências em dez campi e um campus que não 251 

preencheu nada. Salientou que alguns casos emergenciais já foram encaminhados para 252 

nomeação e que não possuímos temporários para suprir demandas transitórias, devendo 253 

assim, levarmos em consideração os professores efetivos do campus. O professor 254 

Osvaldo Casares Pinto explicou que alguns campi cortaram os professores que não estão 255 

em exercício no campus naquele momento, mas isto impacta na demanda, explicando 256 

que este professor deve ser contado, visto que o mesmo irá retornar ao campus, após 257 

suas atividades na Reitoria. O professor Alexandre Jesus da Silva Machado apresentou 258 

alguns problemas de manipulação da planilha, exemplificando que três professores 259 

possuíam o mesmo perfil, mas apenas um conseguia manipulá-la. Comentou também 260 

sobre o indicativo de 20 semanas letivas e 14 (quatorze) horas aulas, de média. O 261 

professor Osvaldo Casares Pinto procedeu a explicação sobre a referência utilizada, 262 

sendo 20 semanas de aula e 50 (cinquenta) minutos de duração da hora/aula, salientando 263 

que é um planejamento de longo prazo e que a OD deve ser levada em consideração. 264 

Acrescentou que o campus pode planejar e trabalhar com uma carga horária menor, mas 265 

deve atingir as metas estabelecidas no TAM e nas bases legais. O diretor Claudino 266 

Andrighetto questionou se a planilha corresponde a 14 (quatorze) horas relógio. O 267 

professor Osvaldo Casares Pinto respondeu que sim. O professor Mariano Nicolao 268 

questionou sobre quando ocorrerá a discussão da portaria que modifica a carga horária. 269 

O professor Osvaldo Casares Pinto explicou que devemos discutir em breve, visto que a 270 

portaria estipula prazos e que possuímos manifestação da CPPD a respeito. O professor 271 

Mariano Nicolao complementou que a nossa resolução estipula o mínimo de 8 (oito) 272 

horas e o máximo de 16 (dezesseis) horas, mas a portaria estipula 10 (dez) e 20 (vinte) 273 
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horas, assim precisamos verificar o impacto desta modificação, salientando a 274 

importância de termos a RAP adequada. O professor Osvaldo Casares Pinto explicou 275 

que a nossa resolução atende de forma geral a portaria. Procedeu a leitura dos ofícios 276 

encaminhados pela CPPD, questionando alguns pontos, inclusive com relação a esta 277 

portaria. O professor Osvaldo Casares Pinto explicou que fomos uns dos primeiros 278 

institutos a regulamentar a carga horária docente, mas cada instituto possuía uma base 279 

diferenciada, diante disto a Setec resolveu estabelecer diretrizes iguais para todos os 280 

institutos. A professora Soeni Bellé salientou que a portaria especifica, que se a RAP 281 

estiver sendo cumprida, a carga horária docente pode ser reduzida para 8 (oito) 282 

horas/aula. O professor José Eli Santos dos Santos salientou que a portaria não leva em 283 

consideração outros indicadores importantes, como evasão e retenção. O professor 284 

Osvaldo Casares Pinto explicou que os alunos retidos após 50% (cinquenta por cento) 285 

da integralização contarão menos e após 100% (cem por cento) da integralização não 286 

contarão mais para a RAP. O professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt salientou a 287 

importância de corrigir a evasão para fazer a solicitação de docentes. A professora Soeni 288 

Bellé questionou sobre o bônus RAP. A professora Tatiana Weber explicou que esta 289 

proposta visa incluir o aluno equivalente na matriz orçamentária, mas acredita que na 290 

próxima matriz será a mesma situação da atual. Acrescentou que esta proposta está 291 

sendo estudada ainda. A professora Clarice Monteiro Escott explicou que a instituição 292 

está trabalhando no Plano Estratégico de Permanência e Êxito, salientando a 293 

importância do acompanhamento deste trabalho. Acrescentou também que foi publicada 294 

uma resolução do Inep com novos indicadores para a educação superior, salientando 295 

que a evasão é um deles. O professor José Eli Santos dos Santos retomou o assunto, 296 

apresentando outras inconsistências apresentadas na planilha. Explicou como foi 297 

realizada a análise da planilha com relação às necessidades emergenciais, salientando 298 

que foram encaminhadas 12 (doze) nomeações emergenciais, citando as mesmas. 299 

Apresentou alguns problemas com relação às solicitações efetuadas e as reais demandas, 300 

questionando e avaliando algumas situações. Salientou a importância da utilização da 301 

planilha como uma ferramenta de planejamento. A professora Soeni Bellé questionou se 302 

um dos critérios é 14 (quatorze) horas/aula e sugeriu que fosse reduzido para 12 horas, 303 

já que a Portaria publicada no Diário Oficial estipula no mínimo 10 horas. O professor 304 
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José Eli Santos dos Santos explicou que este é um indicador. O professor Osvaldo 305 

Casares Pinto acrescentou que o critério de 14 (quatorze) horas/aula está sendo utilizado 306 

para detectar as urgências. Explicou que inicialmente utilizaremos os 42 (quarenta e 307 

dois) códigos com este critério e para o restante, podemos contemplar outras 308 

questões/critérios. Acrescentou que um grupo de trabalho elaborou uma minuta com 309 

critérios qualitativos, mas este trabalho deve ser retomado, devido realidade atual, 310 

sugerindo a aprovação do documento via resolução do Consup. O professor Marcelo 311 

Augusto Rauh Schmitt salientou a importância de existência de uma norma no Conselho 312 

Superior. Explicou que está ciente que o campus possui problemas com excesso de 313 

professores e que precisam ser resolvidos, solicitando que caso não haja a possibilidade 314 

de aumento do número de docentes através da legislação, que as distorções sejam 315 

corrigidas de forma gradual. Acrescentou que as demandas são devido às aposentadorias 316 

e explicou a necessidade de preenchimento das mesmas. O professor Osvaldo Casares 317 

Pinto salientou que a portaria estabelece uma diferença máxima de 20% (vinte por 318 

cento). O professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt acrescentou que as demandas de 319 

Porto Alegre são exclusivamente de aposentadoria e que precisamos preenchê-las de 320 

alguma maneira. O professor Osvaldo Casares Pinto salientou que será verificada a 321 

situação e acrescentou que o campus possui vários professores de 20 (vinte) horas. O 322 

professor Gleison Samuel do Nascimento explicou que havia entendido que após o 323 

preenchimento das planilhas, iríamos estabelecer a distribuição de vagas no CD e 324 

questionou se isto será realizado. O professor Osvaldo Casares Pinto disse que ainda 325 

temos alguns problemas de preenchimento nas mesmas. O professor Gleison Samuel do 326 

Nascimento questionou as nomeações que já estão sendo realizadas, visto que a decisão 327 

tomada na última reunião foi de que os critérios e as nomeações seriam discutidas em 328 

reunião do CD. O professor Osvaldo Casares Pinto explicou que algumas nomeações 329 

são decorrências de vacâncias e redistribuições, acrescentando que continuamos com 330 

cerca de 40 (quarenta) códigos. O professor Gleison Samuel do Nascimento questionou 331 

sobre quando será realizada efetivamente a distribuição das vagas e se as nomeações 332 

continuarão. O professor Osvaldo Casares Pinto disse que esta é uma decisão nossa, que 333 

podemos fazer o encaminhamento no final de como procederemos. O professor Gleison 334 

Samuel do Nascimento disse que alguns institutos já estão nomeando as vagas 335 
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disponibilizadas na portaria da semana anterior. O Diretor de Gestão de Pessoas, Marc 336 

Emerim, disse que estão colocando a conta em risco, que nós iremos aguardar a 337 

disponibilização dos códigos no sistema. O professor Giovani Forgiarini Aiub salientou 338 

a importância da existência de critérios claros, explicando que o campus necessita de 339 

alguns docentes imediatamente, que a demanda já havia sido encaminhada e não está 340 

sendo contemplada. O professor Fábio Azambuja Marçal expôs a dificuldade que terá 341 

para explicar à comunidade as nomeações realizadas. Solicitou que as próximas 342 

nomeações não sejam a substituição imediata de temporários, pois assim os campi em 343 

implantação nunca serão contemplados. O diretor Claudino Andriguetto explicou a 344 

necessidade de explicitar os critérios que foram utilizados para a distribuição das vagas 345 

emergenciais, apresentando a situação do campus. O professor Alexandre Jesus da Silva 346 

Machado explicou que os campi novos precisam de professores, mas os campi antigos 347 

precisam ser analisados de forma especial, salientando que são estes que mais 348 

colaboram para a RAP do IFRS, que apresentam todas as modalidades previstas na lei 349 

de criação dos institutos federais. Salientou a necessidade de termos a maturidade de 350 

saber que existem algumas especificidades e que o IFRS é uma instituição única. O 351 

professor Osvaldo Casares Pinto explicou que entende a preocupação de todos e fez um 352 

resgate do dimensionamento dos campi, salientando que não existiam as portarias e os 353 

Campi Rio Grande e Porto Alegre foram congelados em 2010 (dois mil e dez). Explicou 354 

que o dimensionamento foi recebido posteriormente e não foi considerado o histórico 355 

dos campi. Salientou que as vagas que recebemos atende as demandas em curto e médio 356 

prazo e salientou que a planilha foi analisada pontualmente, e que com os códigos que 357 

tínhamos podíamos atender a todas as urgências. Salientou que temos alguns gargalos, 358 

sendo um deles a realização de perícias. Acrescentou que caso necessitem, as 359 

justificativas das vagas emergenciais atendidas podem ser encaminhadas ao CD. O 360 

professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt salientou que estamos vivendo um momento 361 

que as coisas estão ficando mais claras. Sugeriu apresentar em um quadro a quantidade 362 

de vagas disponíveis e a quantidade de alunos, tanto em médio prazo quanto em longo 363 

prazo, para auxiliar no entendimento da distribuição das vagas. O Diretor de Gestão de 364 

Pessoas, Marc Emerin, confirmou que a instituição possui 242 (duzentos e quarenta e 365 

dois) códigos de vagas disponíveis no Siape. O professor Osvaldo Casares Pinto 366 
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esclareceu que foram liberados 193 (cento e noventa e três) códigos, mais 32 (trinta e 367 

dois) que estavam disponíveis da portaria anterior, 10 (dez) reservados para o concurso, 368 

além de vagas de redistribuições, totalizando-se 242 (duzentos e quarenta e dois) 369 

códigos. Acrescentou que, retirando-se as nomeações emergenciais, a instituição possui 370 

230 (duzentos e trinta) códigos de vagas. O professor José Eli Santos dos Santos 371 

explicou que existem acordos realizados no Colégio de Dirigentes sobre o 372 

dimensionamento e que a portaria que foi publicada trouxe certo conforto para a tomada 373 

de decisões, mas salientou que sempre que um campus avançar no quantitativo de 374 

servidores é em detrimento de outro. O professor Jesus Rosemar Borges questionou 375 

sobre a IN da mobilidade, exemplificando com uma situação que ocorreu no Campus 376 

Rolante. O professor José Eli Santos dos Santos disse que a IN está sendo revisada e 377 

que o critério dá uma morosidade ao processo, mas por enquanto é a melhor solução. O 378 

professor Osvaldo Casares Pinto complementou que a IN dá prioridade para o critério 379 

geográfico, mas o servidor pode se inscrever para qualquer campus. Fez um breve 380 

histórico das discussões ocorridas durante a elaboração da IN, salientando que o melhor 381 

critério é o geográfico. O professor José Eli Santos dos Santos acrescentou que a minuta 382 

da IN sobre a alocação de vagas estabelece critérios quando temos disputa de vagas, 383 

mas não estabelece critérios numéricos, acrescentando que precisamos definir um 384 

critério de corte. O professor Fábio Azambuja Marçal complementou o que o professor 385 

Marcelo Augusto Rauh Schmitt falou, sugerindo um planejamento em curto, médio e 386 

longo prazo, mas apresentando alguma contrapartida, um planejamento, um 387 

compromisso de atendimento de determinadas metas, comprovando que as vagas estão 388 

sendo ocupadas com eficácia e eficiência. O professor Alexandre Jesus da Silva 389 

Machado solicitou que levem em consideração no momento de distribuir as vagas, os 390 

campi que já possuem uma boa contrapartida para o IFRS, tendo cursos EaD, FIC, entre 391 

outras modalidades. O professor Gilberto Luiz Putti apresentou o quantitativo de 392 

docentes do campus, questionando até quando teremos estas vagas disponíveis. 393 

Questionou qual o planejamento a ser realizado, se assumimos o risco com relação a 394 

disponibilidade destas vagas ou se nomeamos e deixamos o professor com pouca carga 395 

horária até integralizar o curso. O professor Osvaldo Casares Pinto salientou que temos 396 

a possibilidade dos cursos FIC, visto que não podemos contratar um professor para dar 397 
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apenas 4 (quatro) horas/aula. O professor Giovani Forgiarini Aiub complementou o que 398 

o professor Gilberto Luiz Putti falou e questionou sobre a garantia do quantitativo de 399 

docentes estipulado na portaria para seu campus. O Diretor de Gestão de Pessoas, Marc 400 

Emerim, esclareceu que, no quantitativo de códigos docentes, devemos deduzir os 401 

nomeados, pois os mesmos ainda não possuem código Siape. Acrescentou que 402 

possuímos 137 (cento e trinta e sete) códigos de vagas para técnicos, mas não sabe 403 

precisar as áreas. O professor Osvaldo Casares Pinto solicitou a verificação deste dado, 404 

visto que não possuímos todos estes códigos disponíveis. O professor Jesus Rosemar 405 

Borges apresentou um breve planejamento do campus, salientando que irão trabalhar 406 

nos PPCs dos cursos com a maior brevidade possível. Expôs sua preocupação com 407 

relação aos prazos estipulados pela PROEN e solicitou flexibilização dos mesmos. A 408 

professora Clarice Monteiro Escott explicou que os prazos não podem ser flexibilizados, 409 

que devemos trabalhar dentro do cronograma para evitar problemas posteriormente. O 410 

professor Osvaldo Casares Pinto lembrou que foram retirados cursos do último edital de 411 

processo seletivo, pois os mesmos não tinham seus PPCs aprovados. Acrescentando que 412 

isto será considerado para as nomeações, ou seja, só ocorrerão nomeações se o curso 413 

estiver aprovado. O professor Alexandre Martins Vidor apresentou sua preocupação 414 

com a situação política do país, salientando que a proposta de limitação de gasto público 415 

está tramitando e logo nossos gastos serão limitados também. Sugeriu a nomeação dos 416 

professores com brevidade, citando algumas soluções, que já foram citadas na reunião, 417 

que podem ser realizadas nos campi, a saber: abertura de cursos FIC, termo de 418 

cooperação entre campus. O professor Mariano Nicolao sugeriu fazer os 419 

encaminhamentos, questionando sobre a definição de critérios de distribuição de vagas e 420 

quando será realizada esta distribuição. A professora Soeni Bellé disse que ficou 421 

contente com o quantitativo de docentes especificado na portaria para o campus, mas 422 

não pode justificar o recebimento da totalidade destas novas vagas devido ao 423 

quantitativo de alunos atual do campus. Questionou sobre o quantitativo de códigos de 424 

vagas que seriam necessários para os campi em implantação atingirem 80% (oitenta por 425 

cento) de seu quantitativo de docentes. Apresentou as dificuldades de prever algumas 426 

questões em médio e longo prazo e com relação às aposentadorias, visto que a cobrança 427 

dos professores para que sejam repostas as vagas na mesma área. Salientou que o 428 
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campus já teve EaD, Proeja, mas hoje não possui mais estas modalidades, mas concorda 429 

com a criação de metas e compromissos para os campi como foi citado anteriormente. O 430 

professor José Eli Santos dos Santos disse que com 163 (cento e sessenta e três) 431 

docentes atingimos 80% (oitenta por cento) do quantitativo dos cinco campi em 432 

implantação. O professor Osvaldo Casares Pinto acrescentou que para o Campus Bento 433 

Gonçalves atingir esta porcentagem, necessita de 120 (cento e vinte) docentes. 434 

Acrescentou que devemos fazer um novo concurso. O professor Jesus Rosemar Borges 435 

complementou que a área de formação geral do ensino médio possui poucos aprovados 436 

e os campi em implantação terão esta necessidade. O professor Alexandre Martins 437 

Vidor sugeriu fazer edital de remoção e de redistribuição, através de chamada pública 438 

nos moldes dos Institutos Federais de Brasília e Santa Catariana, antes de abrir um novo 439 

concurso. A professora Soeni Bellé questionou sobre a ajuda de custo. A professora 440 

Tatiana Weber explicou que toda a redistribuição é no interesse da administração e gera 441 

ajuda de custo. O professor Osvaldo Casares Pinto explicou que precisamos fazer os 442 

encaminhamentos necessários, a saber: finalizar o trabalho nas planilhas, apresentar a 443 

proposta de critérios, verificar como faremos o preenchimento das vagas, fazer um novo 444 

concurso, definição das reais demandas. Salientou que devemos ter um planejamento, 445 

com critérios bem definidos, acrescentando que não é porque temos as vagas que vamos 446 

nomear sem necessidade, devemos ter um planejamento e pensar na RAP também. O 447 

professor José Eli Santos dos Santos explicou que o professor Roberto Carlos Pereira 448 

está cobrando um a um. Apresentou os campi que possuem inconsistências. O professor 449 

Osvaldo Casares Pinto salientou a importância da correção destas inconsistências nas 450 

planilhas para posteriormente verificarmos a situação e discutir a proposta de 451 

distribuição no CD. O professor Erik Schüler questionou sobre o prazo de planejamento 452 

do campus. O professor Osvaldo Casares Pinto explicou que o planejamento deve ser 453 

realizado até a implantação plena do campus e convidou o professor Roberto Carlos 454 

Pereira para falar sobre as inconsistências do preenchimento das planilhas. O professor 455 

Roberto Carlos Pereira apresentou algumas inconsistências apresentadas nas planilhas. 456 

O professor Osvaldo Casares Pinto apresentou mais alguns problemas, como 457 

contabilizar estágio, TCC e atividades extracurriculares, salientando que estas 458 

atividades não podem ser contempladas. O professor José Eli Santos dos Santos expôs 459 
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os problemas causados devido alguns campi terem iniciado o preenchimento da planilha 460 

apenas última semana, e que mesmo passadas duas semanas do prazo estipulado, ainda 461 

existirem problemas. O professor Osvaldo Casares Pinto sugeriu o seguinte 462 

encaminhamento: até dia 31 de maio, terça-feira, finalizar o preenchimento da planilha, 463 

e caso o campus não finalizar este preenchimento, não haverá como detectar as 464 

necessidades. Reunião para análise das planilhas dentro de 15 (quinze) dias. O professor 465 

Gleison Samuel do Nascimento explicou que possui contratos de professor temporário 466 

que terminam dentro de dois meses e não tem professor para iniciar o segundo semestre. 467 

O professor Osvaldo Casares Pinto acrescentou que se a necessidade for detectada, 468 

imediatamente poderemos chamar o professor. O professor Gilberto Luiz Putti 469 

questionou sobre as inconsistências. A professora Clarice Monteiro Escott sugeriu 470 

encaminhar as inconsistências com cópia para os diretores gerais. Os professores José 471 

Eli Santos dos Santos e Roberto Carlos Pereira salientaram que não se pode mais 472 

utilizar dois substitutos para um DE. O professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt 473 

sugeriu que cada campus apresente suas demandas, apresentando um quadro completo. 474 

O professor Alexandre Jesus da Silva Machado sugeriu levar em consideração a 475 

existência de demanda comprovada, cursos aprovados, oferta de Proeja, independente 476 

do campus. O Diretor de Gestão de Pessoas, Marc Emerim, solicitou atenção na 477 

projeção dos cursos novos, para não contratarmos professores e posteriormente o curso 478 

não ter continuidade. O professor José Eli Santos dos Santos fará uma proposta de 479 

planilha para apresentação na reunião. A professora Clarice Monteiro Escott solicitou 480 

atenção no momento de elaboração dos cursos, visto que a Organização Didática prevê 481 

um resguardo de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de compatibilidade entre os 482 

cursos de mesmo nível e forma. O professor Osvaldo Casares Pinto retomou o 483 

encaminhamento: até dia 31 de maio, terça-feira, finalizar o preenchimento da planilha, 484 

e caso o campus não finalizar este preenchimento, não haverá como detectar as 485 

necessidades. Reunião para análise das planilhas no dia 08 de junho, quarta-feira às 486 

13h30min. 7. Assuntos Gerais. 1. Jogos. A professora Tatiana Weber lembrou, a 487 

pedido da professora Viviane Silva Ramos, do acordo realizado para viabilizar os jogos, 488 

priorizando o pagamento dos alunos na próxima liberação de financeiro. 2. Renúncia de 489 

diárias. A professora Tatiana Weber explicou que algumas instituições estão 490 
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renunciando as diárias em caso de não pernoite, diante disto foi realizada uma consulta 491 

à Procuradoria Jurídica e esta ação foi autorizada. Acrescentou que a gestão da Reitoria 492 

fez um acordo de renúncia de diária entre os detentores de cargos de direção, para os 493 

casos não que não tenham pernoite fora da sede e solicitou que os diretores pensem 494 

nesta possibilidade. Acrescentou que a IN será revisada e que a viagem deve ser 495 

oficializada no SCDP. O professor Giovani Forgiarini Aiub questionou sobre o 496 

pagamento de diária para uma viagem que finalizou após a meia noite. Os professores 497 

Osvaldo Casares Pinto e Tatiana Weber explicaram que o gestor pode incluir no sistema 498 

que não houve pernoite e não pagar este excesso. 3. Livros. O professor Jesus Rosemar 499 

Borges apresentou sua preocupação com relação ao andamento do pregão para compra 500 

de livros, explicando que no ano passado foram solicitadas as demandas e agora foi 501 

solicitada a revisão destas demandas. A professora Clarice Monteiro Escott explicou 502 

que a PROAD e a PROEN estão trabalhando conjuntamente nesta atividade, salientando 503 

que o pregão está sendo finalizado. A professora Soeni Bellé questionou sobre a não 504 

existência de recursos para a compra no corrente ano. A professora Tatiana Weber 505 

explicou que a ata terá validade de um ano, salientando a importância de solicitar os 506 

livros dentro do orçamento para o corrente ano e para o próximo. Apresentou os prazos 507 

para a licitação dos livros, explicando que alguns campi não haviam preenchido as 508 

planilhas solicitadas, devido a isto foi encaminhado o e-mail. Acrescentou que o 509 

Campus Rolante não possui nenhuma pendência com relação às demandas. 4. Informes 510 

do Campus Porto Alegre. O professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt explicou que 511 

receberam uma documentação de uma empresa que coloca painel solar sobre o prédio e 512 

que irão verificar os encaminhamentos e posteriormente informará se existe alguma 513 

vantagem no sistema. Informou que irão abrir um Proeja em Panificação, sem o 514 

aumento de professores. E para finalizar sugeriu a revisão das contas do campus, 515 

citando alguns exemplos de gastos com material de consumo no campus. 5. Informes do 516 

Campus Rio Grande. O professor Alexandre Jesus da Silva Machado informou que 517 

somos o único instituto do Estado que não participa do Programa Profuncionário, 518 

explicando que o Campus Rio Grande encaminhou um plano de trabalho para ofertar 519 

cursos neste programa em EaD. Informou também que estão aguardando o 520 

credenciamento do Curso de Licenciatura em Matemática. A professora Clarice 521 
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Monteiro Escott informou que a turma do Campus Rio Grande está garantida, mas o 522 

Profuncionário está suspenso. 6. Oficinas credenciadas. O professor Erik Schüler 523 

apresentou sua preocupação com o custo cobrado pelas oficinas credenciadas, 524 

apresentando a diferença de valores de um mesmo conserto em seu carro particular e no 525 

do campus. 7. Unifica. O Diretor de Gestão de Pessoas, Marc Emerim, informou que irá 526 

distribuir algumas camisetas do Unifica para os campi; 8. Curso de Pesquisadores do 527 

IFRS. O professor Eduardo Girotto informou que nos dias 06 (seis) e 07 (sete) de junho 528 

será realizado o Curso de Pesquisadores, apresentando o programa do mesmo. Salientou 529 

que o evento será formativo e os participantes poderão, posteriormente, multiplicar as 530 

experiências em seus campi. 9. Cursos de formação para processo administrativo. O 531 

professor Odair José Spenthof apresentou sua preocupação quanto ao quantitativo de 532 

servidores do campus que possuem curso de formação para processo administrativo. O 533 

Diretor de Gestão de Pessoas, Marc Emerim, informou que temos 30 (trinta) servidores 534 

capacitados no IFRS para realizarem estes processos. O professor Osvaldo Casares 535 

Pinto acrescentou que alguns destes servidores podem estar fora da instituição, 536 

solicitando a verificação. 10. Curso de Capacitação do GEAP. A professora Migacir 537 

Trindade Duarte Flôres questionou sobre a certificação do curso, explicando que não 538 

recebeu a certificação e nem o retorno de seus questionamentos. O professor Osvaldo 539 

Casares Pinto disse que verificará esta situação com a servidora responsável. 11. 540 

Comissões de PAD. O professor Osvaldo Casares Pinto respondeu o questionamento 541 

realizado pelo professor Giovani Forgiarini Aiub no inicio da reunião, explicando que 542 

está sendo realizado um levantamento das pessoas habilitadas para comporem as 543 

comissões locais e a para a recomposição da comissão permanente. Solicitou aos 544 

diretores a indicação de servidores para participarem da comissão permanente. O 545 

professor Giovani Forgiarini Aiub explicou que o campus possui um caso urgente a ser 546 

analisado. O professor Osvaldo Casares Pinto solicitou o encaminhamento do processo 547 

à Reitoria. Às dezessetes horas e quinze minutos o professor Osvaldo Casares Pinto 548 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Nada mais havendo a 549 

constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos 550 

presentes.  551 
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