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Aos três dias do mês de abril de dois mil e treze, às quinze horas, no prédio do IFRS – 5 

Câmpus Osório, ocorreu a reunião ordinária do Conselho de Câmpus. Além dos 6 

conselheiros estiveram presentes para prestar alguns esclarecimentos a convite do diretor 7 

geral, o diretor de ensino deste câmpus, prof. Cláudio Kray, o coordenador do ensino 8 

médio, prof. Marcelo Paravisi e eu, Vera Gasparetto, chefe de gabinete para auxiliar nos 9 

trabalhos como redatora desta ata. O presidente do Conselho, prof. Roberto Saouaya iniciou 10 

dizendo que as pautas devem ser pertinentes à instância deste Conselho. Por tal motivo, as 11 

sugestões enviadas serão encaminhadas como pautas após filtragem das mesmas. Fala que 12 

buscou alternativas de como fazer tal filtro. O regimento deste conselho determina que seja 13 

através de comissão mista, a qual ainda não foi criada. Considerando que as pautas 14 

chegaram sem a referida comissão, o professor buscou informações na reitoria para  saber 15 

como ocorre esse filtro no conselho superior e foi comunicado que a reitora, juntamente 16 

com o gabinete, faz esse filtro. O  presidente esclarece que nenhuma solicitação ficou sem 17 

resposta e todas foram devidamente encaminhadas, como pautas, como informes ou para 18 

outras instâncias menores. O conselheiro prof. Nilo,  fala que o artigo vinte e quatro deste 19 

conselho não foi contemplado. O conselheiro prof. Antônio pede esclarecimentos sobre 20 

como a escolha foi feita e sugere que na falta da comissão, o grupo deve decidir os assuntos 21 

de pauta. A Prof.ª  Maria Augusta concorda. O professor Roberto esclarece novamente que 22 

apesar de estar no regimento a comissão mista ainda não existe. O presidente faz a leitura 23 

das sugestões de pauta encaminhadas através do prof. Nilo e explica que alguns assuntos, 24 



não apresentam motivos para serem discutidos e exemplificou o assunto “falta de 25 

computadores para os  professores”. O prof. Nilo fala que a situação que está sendo tratada 26 

no momento é a forma como as pautas foram encaminhadas. A Prof.ª Bianca pergunta 27 

quando a comissão poderá se criada. Após a leitura da pauta que efetivamente deverá ser 28 

discutida, o prof. Roberto abre espaço para questionamentos. O prof. Nilo propõe 29 

encaminhar à votação a sugestão de que as propostas de pauta sejam escolhidas por todos 30 

no início da reunião enquanto não seja criada a comissão mista. Sugeriu-se a criação da 31 

comissão nesta reunião. O conselheiro Sandro explica que a comissão deveria ter sido 32 

criada na reunião passada, mas isso não ocorreu. Por questão de ordem e pelo fato da 33 

reunião já haver começado, o pedido de criação da comissão deverá ser pauta da próxima 34 

reunião. O diretor de ensino prof. Cláudio sugere uma reunião extraordinária com pauta 35 

específica da criação da referida comissão. Assim ficou acordado, pois há urgência 36 

também, em homologar o resultado da CPPD. Prosseguindo o prof. Roberto ressalta que se 37 

o assunto puder ser resolvido em esferas menores, não há necessidade trazê-lo para este 38 

conselho e solicita que os assuntos realmente importantes já venham prontos para serem 39 

encaminhados. O prof. Antônio explica que o tensionamento inicial ocorreu pela forma 40 

como as pautas foram escolhidas. O professor Roberto disse que como não foi criada a 41 

comissão mista foi a única maneira de se fazer. A profª. Maria Augusta fala que alguns 42 

assuntos que não entraram em pauta eram importantes para o segmento docente. O prof. 43 

Roberto entende mas afirma que todos os assuntos que não entraram em pauta foram 44 

encaminhados para outras instâncias, que  o Conselho de Câmpus é local para decisões 45 

importantes e alguns assuntos que não foram pautas eram mais queixas e cobranças. Passou 46 

a palavra para a conselheira Michelen que concorda em encaminhar ao Conselho apenas o 47 

que é pertinente e não pode ser resolvido nas instâncias menores. As conselheiras Luana e 48 

Márcia concordam com a colega. Para apresentar o primeiro assunto que trata da proposta 49 

orçamentária, o diretor geral passou a palavra para o diretor administrativo e conselheiro, 50 

Sandro. Ele informa que a atual proposta não foi apresentada anteriormente ao Conselho 51 

porque quando ela foi construída o mesmo ainda não havia sido formado. Avisa que no 52 

próximo ano, este Conselho e a sociedade irão contribuir com a construção da mesma 53 

através de discussão aberta. Na sequencia, Sandro explicou os números da proposta e sanou 54 

as dúvidas que surgiram. Finalizou dizendo que a elaboração da nova proposta iniciará em 55 

maio e será encaminhada ao Conselho em junho. Em votação, por unanimidade todos 56 



aprovaram a proposta orçamentária de dois mil e treze. O próximo assunto tratou da 57 

alteração do regimento interno deste Câmpus no Conselho Superior, através da resolução 58 

vinte e um, de vinte e sete de fevereiro de dois mil e treze anexa a esta ata. O grupo 59 

aprovou e homologou a alteração. Na sequência o presidente do conselho apresentou o 60 

projeto pedagógico do curso na modalidade de ensino à distância, E-TEC guia de turismo, 61 

informando que o mesmo já foi analisado e aprovado em Brasília, e também na Pró Reitoria 62 

de Ensino e Desenvolvimento Institucional do IFRS. A conselheira Simone pergunta como 63 

irá ocorrer a sua implantação, visto a necessidade de recursos humanos para colocá-lo em 64 

funcionamento. O diretor geral fala que apenas o projeto deverá ser aprovado pelo 65 

Conselho e a implantação dependerá da disponibilidade dos recursos. A conselheira Andréia 66 

Inocente solicita que sua fala seja registrada em ata e faz a leitura do documento escrito que 67 

se encontra anexo a esta ata, referente ao projeto do curso em questão. Diz não ser contrária 68 

à homologação, mas defende a estrutura humana e física para que o ensino realmente 69 

ocorra. A conselheira Elizabete diz ser favorável à aprovação do projeto de curso porém, 70 

ressalta que o seu funcionamento apenas ocorra quando houver as condições necessárias. A 71 

conselheira Michelen complementa dizendo que o projeto não contempla a quantidade de 72 

servidores necessários. A conselheira Luana concorda sobre a atual falta de estrutura. A 73 

conselheira Luíza solicita mais informações a respeito do projeto de curso. O diretor de 74 

ensino explica que o governo federal encaminhou rubrica para a compra de material 75 

necessário à implantação do ensino à distância. A profª Bianca colabora dizendo que o 76 

ensino à distância é uma atribuição dos institutos federais e por isso deverá ser implantado. 77 

A conselheira Michelen propõe encaminhar para votação a alteração do projeto pedagógico 78 

onde deverá ser especificada a quantidade de servidores e a estrutura efetiva para a 79 

implantação do curso. Duas propostas surgiram: a primeira é aprovar o projeto com está 80 

sob a responsabilidade da direção de ensino autorizar o funcionamento após ter a estrutura 81 

adequada. A segunda é alterar o projeto e depois o mesmo ser aprovado. A profª. Bianca 82 

pergunta se o referido projeto deverá retornar à Pró Reitoria de Ensino e Desenvolvimento 83 

Institucional e foi informada que não. Colocado em votação, um voto foi favorável à 84 

primeira proposta e quatorze foram favoráveis à segunda proposta. Dessa forma o projeto 85 

deverá retornar à comissão que o elaborou para ser alterado e após retornar ao conselho. O 86 

próximo assunto, sobre o calendário letivo de dois mil e treze, o prof. Cláudio explicou que 87 

o mesmo foi construído durante o recesso escolar em janeiro, quando chegou ao câmpus e 88 



constatou que não havia nenhuma proposta construída. Diante da urgência, juntamente com 89 

o setor de registros acadêmicos e coordenação de ensino o calendário foi criado e 90 

encaminhado à direção geral. Entende que não é correto esse procedimento, mas  não havia 91 

tempo hábil para conversar com todos e passar pelo conselho de câmpus. A conselheira 92 

Fernanda Ferreira pergunta porque as aulas iniciaram em onze de março e o diretor 93 

informou que foi devido ao período de férias que os professores tem direito. Além disso, o 94 

professor Roberto disse que a PROEN solicitou o calendário em fevereiro. Assim sendo, 95 

emitiu resolução número dois, ad referendum. O prof. Cláudio fala do fluxo da criação do 96 

calendário no câmpus onde estava. A conselheira Andréia Inocente complementa afirmando 97 

que no câmpus Osório o mesmo é criado em novembro mas no ano que passou não foi 98 

possível devido à greve. O grupo aprovou a resolução ad referendum que trata de 99 

calendário acadêmico. Sobre a resolução número três ad referendum a respeito da remoção 100 

de servidora, o diretor geral justificou que emitiu para agilizar o processo e colaborar com a 101 

servidora. O grupo aprovou a mesma. A resolução número um ad referendum, relativa ao 102 

aproveitamento de vagas de concurso público, foi também justificada pelo diretor geral. Diz 103 

que é preciso fazer um redimensionamento de servidores para saber quais profissionais o 104 

câmpus necessita.  Após esse processo, caso seja necessário modificar algo, a proposta 105 

deverá passar por este conselho. A conselheira Michelen contribui dizendo que o processo 106 

inicia com o desenvolvimento institucional e após vem para o conselho de câmpus. O grupo 107 

aprovou  a resolução ad referendum. Concluída a pauta, o diretor passou para os assuntos 108 

de informes gerais iniciando pelas obras do câmpus que estão quase finalizadas sendo o 109 

próximo passo, a inauguração do mesmo. Diz que o plano de prevenção contra incêndio 110 

está em construção e em execução e sugeriu que o conselho solicitasse mais informações na 111 

DPO. Sugestão aprovada pelo grupo. Comunicou que a construção do espaço de  112 

convivência está parada pela falta de caução e que à construtora solicitou mais tempo para 113 

sresolver este problema, final de abril. As instalações elétricas, conforme construtora, já 114 

suportam a demanda de energia embora não seja a definitiva que será instalada em breve. O 115 

prof. Antônio pergunta se os carros podem ser estacionados no pátio do câmpus. O prof. 116 

Roberto  informa que os servidores podem e os alunos não, confome recomendação do 117 

procurador. A conselheira Márcia pergunta  se alguma informação oficial foi recebida da 118 

construtora a respeito do não cumprimento dos prazos previstos no cronograma emitido por 119 

ela. O diretor afirma que não mas a cobrança continua embora perceba que o ritmo das 120 



obras tenha diminuído. A conselheira Fernanda Ferreira diz que estamos voltando a nos 121 

acomodar porque as condições melhoraram um pouco. A conselheira prof.ª Maria Augusta 122 

pergunta se há uma forma de fazer essa cobrança e o prof. Roberto sugere que este 123 

conselho solicite à direção de Planejamento e Obras, a conclusão das obras do câmpus. 124 

Sobre o transporte público, afirmou que a prefeitura tem feito o possível mas a dificuldade 125 

é em todo o município e todas as escolas. O prof. Nilo pediu ao coordenador de ensino 126 

informações sobre a quantidade de alunos que necessitam de transporte.  O prof. Marcelo 127 

informa e avisa que talvez seja preciso acionar a promotoria pública para contribuir com os 128 

alunos na questão. O prof. Nilo afirma que o problema já existe mas, segundo o prof. 129 

Marcelo, enquanto os alunos não faltarem, não há como provar a necessidade. O prof. 130 

Roberto faz a leitura do ofício que foi encaminhado à prefeitura  sobre o assunto mas até o 131 

momento está sem respostas. O conselheiro Dorival  contribui dizendo que em Tramandaí, 132 

os alunos do ensino superior não tem direito ao transporte, sendo que embora venham para 133 

o mesmo  local, apenas os alunos dos cursos subsequentes  são contemplados. A 134 

conselheira Márcia fala que  , talvez a solução seja a pressão partir dos pais, pois a 135 

instituição já está fazendo a sua parte.  O último assunto foi o questionamento que partiu de 136 

um grupo de professores sobre o desrespeito ao regimento deste conselho. A profª. Maria 137 

Augusta diz que a discussão é sobre  a abertura das turmas que ocorreram sem consulta ao 138 

conselho. O diretor fala que a interpretação do regimento acerca do processo seletivo foi 139 

equivocada, pois o mesmo não se refere à quantidade de turmas e solicita que seja pontuado 140 

o item do regimento que foi desrespeitado. O prof. Antônio explica que a situação em 141 

questão não  deve ser  levada  para o lado pessoal,  cada um deve entender o seu papel e 142 

estar ciente das críticas. A prof.ª  Maria Augusta comenta que não se sente envolvida na 143 

construção do câmpus  e o prof. Nilo afirma que a  gestão deve melhorar  o processo de 144 

comunicação. O grupo, de modo geral achou positivo  a abertura que ocorreu nesse 145 

momento e concordam que a falta de comunicação é em grande parte responsável pelos 146 

problemas que vem ocorrendo internamente. Sem mais nada a tratar, a reunião encerrou-se 147 

às dezoito horas e trinta minutos, sendo esta ata lavrada, por mim, Vera Gasparetto e após 148 

lida e aprovada, vai por mim assinada e pelos demais presentes. 149 


