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Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e onze, às catorze horas, no prédio do IFRS 

– Campus Osório,  foi empossado o Conselho de Campus Provisório, tendo o Diretor Geral, 

Prof.  Roberto  Saouaya  como  presidente  do  mesmo.  Estiveram  presentes  os  seguintes 

membros conselheiros representantes dos docentes: prof. Eduardo Marczwski da Silva e 

Marcos  Daniel  Schmidt  de Aguiar;  representante  dos  discentes:  Dorival  José Lehnen e 

representantes  dos técnicos  administrativos:  Ana Paula Silva da Luz,  Marinez Mauer  e 

Vera Marisa Gasparetto. Os demais conselheiros serão orientados a justificar sua ausência e 

serão empossados na próxima reunião ordinária. Após lido e assinado o termo de posse, o 

prof. Roberto sugeriu a leitura e aprovação da minuta do regimento interno do Conselho de 

Campus e da responsabilidade deste Conselho para o andamento das atividades, devendo-se 

sempre, pensar primeiramente no que é melhor para o campus. Durante a leitura da minuta, 

algumas alterações foram solicitadas e aprovadas pelos membros, sendo que a conselheira 

Vera fará as mesmas e socializará para o grupo. O assunto seguinte foi sobre as resoluções 

oitenta e um e oitenta e dois do CONSUP que tratam da dispensa de assinatura da folha 

ponto dos professores e plano de trabalho do docente. O prof. Roberto sugeriu a criação de 

uma comissão interna para analisar,  formular  e proceder  a implementação das referidas 

resoluções. A representação, segundo ele, poderá ser composta por um representante de 

ensino,  extensão,  pesquisa,  DI,  um  representante  técnico  administrativo  (RH)  e  um 

professor da área de direito. O conselheiro prof. Marcos discorda da sugestão afirmando 

que as resoluções deverão ser cumpridas por partir do CONSUP e a criação da comissão 
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somente atrapalhará. Sugere que as resoluções sejam conhecidas por todos os conselheiros. 

O prof. Roberto ressaltou que a comissão deverá ser criada apenas para definir o “como 

fazer” no campus. O prof. Marcos, ao final da reunião fará a leitura e enviará  as resoluções 

aos conselheiros. Na sequência, o diretor esclareceu a necessidade de ativar a Comissão 

Eleitoral para proceder a criação da Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, 

Comissão Interna de Supervisão - CIS e completar o quadro suplente da Comissão Própria 

de Avaliação - CPA. Os conselheiros entenderam a necessidade e a Comissão eleitoral será 

ativada.  Também  estão  abertas  duas  vagas  para  contratação  imediata  de  professores 

temporários na área de informática. O conselheiro prof. Eduardo sugeriu primeiramente ver 

a necessidade total de professores para o próximo ano antes da contratação. A prof.ª Shana, 

coordenadora do Desenvolvimento Institucional foi convidada para esclarecer as dúvidas 

sobre os estudos relativos à falta de profs. Ela explicou da urgência na contratação dos 

profs. de informática no momento, por dois motivos principais que surgiram após análise: 

carga horária excessiva dos atuais professores de informática do campus e dificuldade no 

provimento  de  docentes  da  área,  onde  os  concursos  não  conseguem  suprir  as  vagas 

existentes.  Diante  do  exposto,  o  Conselho  entendeu  a  necessidade  sendo  que  o  prof. 

Eduardo solicitou  que a  profª.  Shana entregue ao Conselho um documento  escrito  que 

legitime tais motivos, para posteriormente fazer a contratação. Outras informações sobre 

vagas já definidas para concurso, professores de redistribuição e importância da contratação 

dos referidos profs. substitutos para fazer a distribuição da carga horária dos demais profs. 

foram explanadas. O diretor acrescentou que as vagas dos técnicos administrativos e dos 

docentes são diferentes e não podem ser trocadas, sendo o MEC quem define a quantidade 

para cada campus. A profª Shana concordou em entregar o documento solicitado pelo prof. 

Eduardo,  mas  afirmou  que  pode  demorar  algum  tempo  para  reunir  as  informações. 

Colocou-se à disposição do Conselho e em seguida, ausentou-se. O Conselho prosseguiu 

com a votação de duas propostas sendo a primeira, chamar os professores imediatamente 

considerando que já existe uma lista de pré-selecionados em virtude do primeiro processo 

seletivo para contratação de prof. substituto deste campus, e a segunda proposta, aguardar o 

documento  a ser entregue pela profª Shana para após, fazer a contratação. A votação foi 

aberta.  A primeira   proposta obteve cinco votos  e a segunda, um voto. Desse modo a 

primeira proposta foi aprovada. O prof. Marcos fez a leitura das resoluções oitenta e um e 
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oitenta e dois conforme combinado e  a  questão sobre a formação da comissão retornou. O 

prof. Eduardo perguntou quem fará o controle das atividades dos professores quando as 

resoluções  entrarem em vigor e o prof.  Roberto informou que a responsabilidade pelos 

projetos e planos de trabalho será de cada um com a referida coordenação. O prof. Marcos, 

ao ler as resoluções oitenta e um e oitenta e dois, entendeu a necessidade da criação da 

comissão. O conselho concordou que a implantação das resoluções deverá acontecer após a 

definição  da  carga  horária  e  projetos  para  o  plano  de  trabalho,  isso  para  o  semestre 

seguinte. A próxima reunião ordinária deste conselho ficou marcada para o dia treze de 

dezembro às catorze horas. A reunião encerrou-se às dezessete horas sendo esta ata lavrada 

e assinada por mim, Vera Gasparetto e pelos demais presentes.
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