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Aos vinte e nove (29) dias do mês de fevereiro (02) de dois mil e doze (2012), às dezessete 1 

(17) horas, na Sala de Reuniões do nono (9º) andar do prédio sede do Câmpus Porto Alegre do 2 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – sito na Rua 3 

Coronel Vicente, nº 281, no Centro desta capital –, foi realizada a primeira reunião ordinária 4 

do Conselho Temporário deste Câmpus no período letivo 2012/01, cuja pauta compreendia, 5 

conforme convocação expedida pelo Presidente deste Conselho, a organização do calendário 6 

2012 de Reuniões Ordinárias deste Conselho, a aprovação da prorrogação de afastamento do 7 

servidor Carlos Alberto Piccinini em ad referendum, e assuntos gerais. Dada a convocação do 8 

Presidente deste Conselho para participar de Reunião do Colégio de Dirigentes do IFRS, nesta 9 

data, o mesmo fora substituído pelo Vice-Diretor Julio Xandro Heck, que conduziu esta 10 

sessão. Para iniciá-la o Presidente em Exercício propõe que se inclua nesta pauta: a aprovação 11 

do afastamento da servidora Karla dos Santos Gutterres Alves; a substituição dos conselheiros 12 

Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira, representante docente, e Janaína Turcato Zanchin, 13 

representante técnico-administrativo; e o processo de avaliação dos Planos de Trabalho dos 14 

Docentes. As conselheira Adriana propõe também a inclusão do debate sobre o regimento 15 

interno do Conselho Temporário de Câmpus. Os conselheiros aceitam a proposição de pauta e 16 

iniciam-se os debates. EXPEDIENTES: I. aprovação do afastamento da servidora Karla 17 

dos Santos Gutterres Alves: o presidente explica que ela está em exercício provisório no 18 

câmpus Porto Alegre, acompanhando cônjuge militar, mas que pertence ao quadro funcional 19 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, e que, portanto, esta 20 

é a instituição responsável por deferir seu pedido de afastamento para capacitação (doutorado). 21 

Entretanto, o IFRJ faz questão de que o Câmpus emita um parecer de concordância com a 22 

liberação da servidora. Sendo assim o Conselho manifestou-se favoravelmente ao deferimento 23 

do processo. II. substituição dos conselheiros Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira e Janaína 24 

Turcato Zanchin: o Presidente informa oficialmente do afastamento de dois dos conselheiros 25 

titulares, a técnica-administrativa Janaína, que foi removida para outro Instituto, e o Professor 26 

Lucio, que estará afastado de suas atividades em função do doutorado. Sendo assim, os 27 

conselheiros optam por convocar os seus respectivos suplentes, conforme ordem de 28 

classificação na votação, para tomarem posse na próxima reunião ordinária. III. Processo de 29 
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avaliação dos Planos de Trabalho dos Docentes: o Presidente explica que a Resolução nº 30 

82/2011, do CONSUP, prevê que os Planos de Trabalho Docente sejam entregues à Direção 31 

de Ensino em até 10 dias úteis após o início do semestre letivo, mas não é específica quanto à 32 

responsabilidade de avaliação destes Planos. O professor Júlio apresentou a sua preocupação 33 

de não se manter sob responsabilidade única da Diretoria de Ensino esta avaliação, salientando 34 

que o Conselho tenha responsabilidade conjunta quanto aos atos da gestão e propondo, então, 35 

que tal avaliação seja feita pelo Conselho Temporário do Câmpus, ou por uma subcomissão 36 

deste Conselho. Frente a isso, o conselheiro Evandro questiona se não seria bom chamar 37 

professores representantes das áreas para fazerem estas avaliações. O conselheiro Lucio afirma 38 

que entende que este Conselho não deveria se envolver na avaliação dos Planos de Trabalho, 39 

mas servir de instância máxima para a qual o docente possa recorrer em casos de 40 

discordâncias quanto à avaliação dos planos, e propõe que essa avaliação seja feita pela 41 

Diretoria de Ensino, em conjunto com as Diretorias de Extensão e de Pesquisa e Inovação. Ao 42 

que a conselheira Adriana sugere que também componha esta comissão avaliadora a Direção 43 

de Gestão de Pessoas e que as diretorias inicialmente emitam um parecer a ser encaminhado 44 

ao Conselho para homologação. O Conselheiro Lucio manifesta-se contrário à homologação 45 

por parte do conselho, insistindo para que sejam trazidos ao conselho somente os casos em 46 

que, tendo sido solicitados ajustes no plano o docente queira requerer a uma instância máxima, 47 

para que essa seja o Conselho Temporário do Câmpus, sugerindo ainda a fixação de um prazo 48 

de quinze (15) dias para que sejam devolvidas as correções necessárias pelos docentes a esta 49 

Comissão Própria de diretores. O Conselheiro Ivan diz ter dúvidas sobre como será recebida 50 

entre os docentes a escolha delegação desta avaliação ao Conselho, ao que o professor Julio 51 

esclarece que este Conselho tem poder deliberativo sobre qualquer assunto ligado ao IFRS – 52 

Câmpus Porto Alegre, conforme regimento do Câmpus. A conselheira Elizabeth ressalta que a 53 

avaliação deve ser feita por uma comissão específica para que não haja questionamentos 54 

quanto à avaliação feita, ela exemplifica casos que já ocorreram no passado, em que ela foi 55 

avaliada. O Presidente ressalta que, para ele, decisões importantes como estas devem ser 56 

tomadas não por pessoas indicadas pela Gestão, mas por representantes eleitos dos segmentos, 57 

como é o caso deste Conselho. Na seqüência, o Presidente lê o que descreve a Resolução nº 58 

82/2011 do CONSUP quanto aos encaminhamentos dados aos Planos de Trabalho Docente e 59 

coloca em votação as duas opções: 1ª - proposta do Prof. Julio: que os Planos sejam avaliados 60 

pelo Conselho de Câmpus ou por uma subcomissão formada por membros deste Conselho, e, 61 

2ª - proposta do prof. Lucio e da técnica-administrativa Adriana, que os Planos sejam 62 

avaliados por uma Comissão Própria composta pelas Direções de Ensino, de Pesquisa e 63 

Inovação, de Extensão, e de Gestão de Pessoas. Em votação, apenas o professor Júlio votou na 64 

primeira proposta. Todos os demais foram favoráveis à segunda proposta, a qual foi aprovada. 65 

IV. debate sobre regimento interno do Conselho Temporário de Câmpus: as conselheiras 66 

Adriana e Michelle apresentaram a minuta do regimento interno que a Subcomissão deste 67 

Conselho, nomeada para este fim, elaborou com base nos Regimentos Internos deste Câmpus 68 

e do Câmpus Rio Grande. Os conselheiros Lucio e Lélien sugerem que esta minuta seja 69 

encaminhada por e-mail a todos os demais, para que cada qual faça sua avaliação e se discuta 70 
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a sua aprovação e correções cabíveis na próxima reunião ordinária V. organização do 71 

calendário 2012 de Reuniões Ordinárias deste Conselho: conforme proposto na ultima 72 

reunião de 2011, em posse dos horários de aula dos conselheiros, delibera-se que as Reuniões 73 

Ordinárias sejam na última segunda-feira de cada mês, sendo que quando houver feriado, 74 

automaticamente se transfere a mesma para a semana imediatamente subseqüente, fixando-se, 75 

ainda, o horário de início das sessões ordinárias às 17h. VI. aprovar a prorrogação de 76 

afastamento do servidor Carlos Alberto Piccinini em ad referendum: o Presidente em 77 

exercício explica que, em função do período de férias e da urgência pela data de renovação do 78 

afastamento do docente Carlos Alberto Piccinini, o processo fora despachado pelo Diretor-79 

Geral e encaminhado à Reitoria. Não havendo manifestações em contrário, o Conselho 80 

delibera pela aprovação em ‘ad referendum’ da prorrogação de afastamento do referido 81 

servidor. VII. Assuntos Gerais: 1. A secretária do Conselho propõe a assinatura das atas 82 

anteriores com vistas a publicação no website do Câmpus, ao que a Conselheira Adriana fala 83 

sobre a transparência dos atos e pede que as mesmas sejam divulgadas independente das atas 84 

terem sido assinadas ou não. Sendo aceito pelos outros conselheiros esta proposta. Na mesma 85 

linha, o Presidente em Exercício pede que os Conselheiros mantenham-se em contato com 86 

suas classes de representatividade, repassando o acontecido nas sessões deste Conselho e 87 

trazendo suas questões para nossas pautas, independentemente do espaço oficial no website. 3. 88 

O Professor Julio informa a todos que a verba destinada à reforma da nova sede deste Câmpus 89 

já fora captada pelo Prof. Sangoi, enquanto Diretor-Geral, juntamente à Secretaria de 90 

Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC) e repassada ao Instituto para que se dê 91 

início às obras. Frente a isso, a conselheira Adriana questiona a eficácia do Grupo Técnico de 92 

Ocupação de Novos Espaço – criado para embasar, propor e acompanhar os projetos de 93 

reforma e adaptação do novo prédio às necessidades da comunidade acadêmica –, o qual, 94 

segundo ela, foi muito pouco consultado no desenvolvimento dos projetos, ficando, inclusive, 95 

à parte das decisões finais e de seu andamento. Tendo também integrado este Grupo Técnico, 96 

o Conselheiro Lucio reforça o pedido de que o departamento responsável pelas obras acione 97 

com maior freqüência este Grupo, e salienta que deve ser criada, inclusive, uma Comissão 98 

também para o Acompanhamento das Obras. Diante disto, o professor Julio se colocou a 99 

disposição para repassar ao responsável o que foi solicitado à Coordenadoria de Projetos e 100 

Obras. 4. Para encerrar a sessão, o Conselheiro Lucio agradece a todos pela convivência no 101 

período em que esteve no Conselho, afirmando que lhe foi muito satisfatório integrar e 102 

representar os docentes nesta instância, e que espera que seu doutorado possa contribuir 103 

futuramente com a Instituição. Não havendo outros assuntos gerais a discutir, o presidente em 104 

exercício encerra a sessão agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a constar, 105 

lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Porto 106 

Alegre, vinte e nove de fevereiro de dois mil e doze. 107 
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