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Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, com início às onze 1 

horas e trinta e cinco minutos, foi realizada a 10ª Reunião do Colégio de Dirigentes do 2 

Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A reunião foi realizada via webconferência. A 3 

sessão foi convocada e coordenada pelo professor Amilton de Moura Figueiredo, Reitor 4 

substituto do IFRS e secretariada pela servidora Viviane Campanhola Bortoluzzi. 5 

Participaram da webconferência os seguintes membros do Colégio de Dirigentes: 6 

Amilton de Moura Figueiredo, Reitor do IFRS; Clarice Monteiro Escott, Pró-Reitora de 7 

Ensino; Tatiana Weber, Pró-Reitora de Administração; Viviane Silva Ramos, Pró-8 

Reitora de Extensão; José Eli Santos dos Santos, Pró-Reitor de Desenvolvimento 9 

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

Soeni Bellé, Diretora do Campus Bento Gonçalves; Mariano Nicolao, Diretor do 11 

Campus Canoas; Sandra Rejane Zorzo Peringer, representando a Diretora do Campus 12 

Ibirubá; Claudino Andrighetto, Diretor do Campus Osório; Marcelo Augusto Rauh 13 

Schmitt, Diretor do Campus Porto Alegre; Gleison Samuel do Nascimento, Diretor do 14 

Campus Restinga; Alexandre Jesus da Silva Machado, Diretor do Campus Rio Grande; 15 

Jesus Rosemar Borges, Diretor do Campus Rolante; Odair José Spenthof, Diretor do 16 

Campus Sertão. O Diretor de Gestão de Pessoas, Marc Emerim e Diretora de 17 

Comunicação, Sílvia Schiedeck, também participaram da reunião. O professor Fábio 18 

Azambuja Marçal justificou a ausência devido à indisponibilidade de internet no 19 

campus. A reunião foi convocada com pauta única: organização da mobilização a ser 20 

realizada dia 29 (vinte e nove) de setembro. O professor Amilton de Moura 21 

Figueiredo cumprimentou a todos e iniciou a reunião, salientando que a ideia desta é 22 

articular e alinhar as atividades para o dia seguinte. Salientou a importância de discutir 23 

as ações deliberadas na Reunião dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação 24 

Profissional e Tecnológica – Redetec, conforme publicação da carta e ações discutidas 25 



2 

 

 

 

no Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional e 26 

Tecnológica – Conif. Acrescentou que a ideia é que o dia seguinte seja de mobilização e 27 

que cada unidade consiga repercutir suas ações da melhor forma possível, através de 28 

mídias sociais e internet. Explicou a importância dos comunicadores solicitarem a 29 

divulgação de nossas ações nas mídias locais e também a possibilidade dos diretores 30 

concederem entrevistas explicando o momento de estamos vivendo, mostrando à 31 

sociedade nossas preocupações e atitudes. Reinterou a importância do apoio dos 32 

dirigentes nestas ações, inclusive reforçando e agregando o movimento dos sindicatos 33 

que possuem atividades programadas para o mesmo dia. Salientou que estamos lutando 34 

em defesa da educação, pelos Institutos Federais e não criticando ou apoiando 35 

determinado governo. Expôs a importância de dar amplitude ao movimento, divulgando 36 

à sociedade os pontos que discordamos. Questionou aos diretores quais ações estão 37 

sendo pensadas nos campi. A professora Soeni Bellé solicitou atenção às atividades que 38 

serão desenvolvidas nos campi, pois no dia anterior o campus participou de dois 39 

momentos com o Sindicato, sendo um deles com a participação dos servidores e outro 40 

com os alunos, e foram questionados por uma mãe de aluno. Explicou que o campus 41 

pensou em fazer dois momentos de discussão, diurno e noturno, apresentado a carta e 42 

discutindo-a, dando mais ênfase à discussão da reforma no ensino médio com os alunos 43 

deste nível e, ênfase no orçamento e formação de professores com os alunos dos cursos 44 

superiores. A professora Tatiana Weber questionou o tipo de questionamento feito pela 45 

mãe. A professora Soeni Bellé explicou que foram questionados sobre a doutrinação, do 46 

porquê os alunos dos cursos técnicos estão participando de reuniões com o sindicato. 47 

Acrescentou que explicaram que era uma discussão com um professor de História da 48 

Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre o Projeto de Lei da Escola sem Partido. 49 

Acrescentou também que no corrente dia a Diretora de Ensino do Campus teve uma 50 

reunião com esta mãe para tentar explicar que era uma reunião de educação e não de 51 

sindicato, salientando que os alunos foram convidados. O professor Alexandre Jesus da 52 

Silva Machado informou que encaminhou um e-mail para o grupo com as atividades 53 

previstas no Campus Rio Grande, a saber: pela manhã estudos e produção de materiais, 54 

com a leitura pública da Medida Provisória (MP) nº 746/2016 e da Carta de Vitória 55 

(Conif) e produção de vídeo por alunos e servidores do Campus, explicando os 56 
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documentos; à tarde ações como roda de conversa com professores e encontro com 57 

discussão sobre o que é a Proposta de Emenda à Constituição – PEC 241; à noite 58 

encontro com o advogado da Aprofurg e esclarecimentos sobre a MP 746/2016 e sobre 59 

o Projeto de Lei Complementar – PLP 257/2016. Acrescentou que diferentemente do 60 

que a professora Soeni Bellé comentou, uma mãe questionou se poderia participar da 61 

mobilização. Explicou que a ideia é que os alunos entendam o porquê estamos fazendo 62 

esta mobilização, acrescentando que irão chamar as rádios e a RBS. Salientou a 63 

importância de explicar o que está acontecendo, acrescentando que será um dia letivo 64 

com um trabalho diferenciado, em defesa do Instituto Federal. O diretor Claudino 65 

Andrighetto apresentou uma situação que aconteceu em uma aula e salientou que os 66 

alunos estão engajados e interessados na discussão, lembrando que já estava previsto 67 

um indicativo de mobilização para este dia. Acrescentou que organizaram uma rodada 68 

de discussão sobre a medida provisória, salientando que o que está em cheque é a rede 69 

federal. Expôs a importância da mobilização para dar visibilidade às nossas ações e 70 

construir a posição do Campus Osório. O professor Odair José Spenthof disse que 71 

trabalharão a Carta e a MP nos Conselhos de Classe, darão continuidade as ações com 72 

todos os servidores, e também farão a comunicação na página sobre a situação da 73 

educação. O professor Mariano Nicolao explicou que terão entrega das avaliações e, 74 

neste momento, entregarão a Carta de Vitória aos pais, além disso, passarão 75 

transparências no saguão do prédio administrativo e a tarde terá uma conversa com os 76 

servidores sobre os temas presentes na carta. O professor Marcelo Augusto Rauh 77 

Schmitt explicou que terão uma discussão/palestra sobre a medida provisória pela 78 

manhã, conforme encaminhou via e-mail. À noite terá uma mesa redonda, com a 79 

participação de 2 (dois) alunos, 2 (dois) técnico-administrativos e 2 (dois) docentes. 80 

Acrescentou que ele fará a leitura da carta e a discussão se dará a partir desta leitura e 81 

que estão tentando entrar em contato com a imprensa. Salientou que não se preocupa 82 

com a doutrinação, devido o público do campus, e que as ações não são contra o 83 

governo, são contra algumas medidas adotadas, inclusive algumas medidas foram 84 

herdadas do governo anterior. Explicou que sua maior preocupação é com relação a 85 

greve que está prevista para acontecer no dia seguinte na cidade de Porto Alegre, 86 

acrescentando que seguiu as orientações do professor Amilton de Moura Figueiredo, ou 87 
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seja, não cancelou as aulas, mas convidou toda a comunidade do campus para participar 88 

desta mobilização. O professor José Eli Santos dos Santos explicou que também será 89 

realizada uma conversa com os servidores da Reitoria, salientando que será feita uma 90 

contextualização sobre a conjuntura, o que levou a elaboração da carta, a metodologia 91 

utilizada e a leitura da mesma. Acrescentou que a medida provisória do ensino médio 92 

tem uma repercussão menor, visto que a maior parte da Reitoria é composta por técnico-93 

administrativos, mas este assunto estará em pauta juntamente com a questão do 94 

orçamento. O diretor Claudino Andrighetto explicou que todos foram convidados, as 95 

atividades mantidas e que aqueles colegas que optarem por não liberar os alunos, darão 96 

suas aulas normalmente. O professor Amilton de Moura Figueiredo salientou que o 97 

material dos sindicatos a respeito das PEC são bem informativos para os servidores, e 98 

expôs a questão apresentada pela Secretária Executiva do Ministério da Educação sobre 99 

a terceirização. Os professores Alexandre Jesus da Silva Machado e Odair José 100 

Spenthof complementaram que as atividades do Campus serão realizadas conjuntamente 101 

com o Sindicato. O professor Mariano Nicolao expôs sua preocupação com relação a 102 

uma notícia divulgada sobre o enxugamento das regalias dos professores para equilibrar 103 

os cofres de estados e municípios. O professor Gleison Samuel do Nascimento explicou 104 

que organizou uma reunião de coordenadores de curso e alguns se dispuseram em 105 

preparar 3 (três) aulas públicas, para os diferentes turnos, com apresentação da carta e 106 

principais pontos da PEC e da MP sobre o ensino médio e, posteriormente um momento 107 

de debate e criação de um cronograma de mobilização até o final do corrente ano. 108 

Acrescentou que encaminharam convites para os jornais e para a TV Restinga. A 109 

Diretora de Comunicação, Sílvia Schiedeck, explicou que no dia anterior foi 110 

encaminhada, para os comunicadores, uma publicação no facebook e que no corrente 111 

dia estão organizando outra postagem, convidando para participar da mobilização e 112 

vestir a cor verde, conforme foi sugerido. Acrescentou que o Gabinete encaminhará um 113 

e-mail com o convite e o este também será encaminhado aos comunicadores para 114 

divulgação em seus campi. Salientou que as publicações dos Campi Alvorada, Feliz e 115 

Veranópolis estão sendo realizadas pela Comunicação da Reitoria. O professor Amilton 116 

de Moura Figueiredo salientou a importância da leitura da carta ser realizada pelo 117 

diretor, conforme comentado pelo professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt, expondo 118 
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também a importância da divulgação nas mídias locais, seja facebook ou site. 119 

Acrescentou que a ideia da carta foi pontuar as questões que nos preocupam e, a partir 120 

disto, repercutir nossas ações. Expôs que precisamos mostrar para o governo que nossa 121 

luta é pela educação pública e, que a publicação da MP se deu de forma atropelada, 122 

antidemocrática, que as pessoas que trabalham com a educação precisam ser envolvidas 123 

neste debate. Acrescentou que a PEC 241 congela a educação e com certeza perderemos 124 

qualidade e desenvolvimento humano. Às doze horas e quinze minutos o professor 125 

Amilton de Moura Figueiredo agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 126 

sessão. Nada mais havendo a constar, eu, Viviane Campanhola Bortoluzzi, lavrei a 127 

presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Bento 128 

Gonçalves, vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis. 129 

Amilton de Moura Figueiredo____________________________________________________ 

Viviane Campanhola Bortoluzzi__________________________________________________ 

Alexandre Jesus da Silva Machado________________________________________________ 

Clarice Monteiro Escott_________________________________________________________ 

Claudino Andrighetto___________________________________________________________ 

Eduardo Girotto_______________________________________________________________ 

Gleison Samuel do Nascimento___________________________________________________ 

Jesus Rosemar Borges__________________________________________________________ 

José Eli Santos dos Santos_______________________________________________________ 

Marc Emerim_________________________________________________________________ 

Marcelo Augusto Rauh Schmitt___________________________________________________ 

Mariano Nicolao_______________________________________________________________ 

Odair José Spenthof____________________________________________________________ 

Sandra Rejane Zorzo Peringer____________________________________________________ 

Silvia Schiedeck_______________________________________________________________ 

Soeni Bellé___________________________________________________________________ 

Tatiana Weber________________________________________________________________ 

Viviane Silva Ramos___________________________________________________________ 


