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ATA Nº 002/2017- Reunião Ordinária do Conselho de Campus 2017  
 
 
Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às dezoito horas e trinta minutos, no Campus 
Veranópolis do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, foi realizada a segunda reunião ordinária do 
Conselho de Campus Provisório do ano de 2017, convocada via Memorando Nº 006/2017. A sessão foi 
presidida pelo Professor Diretor Erik Schüler, Presidente do Conselho. Estiveram presentes os seguintes 
conselheiros: representantes discentes: Alair Costella, Lucilene Reginatto de Oliveira Ramos e Paulo 
Silandro Chaves Gonçalves; representantes docentes: Humberto Jorge de Moura Costa, Patrícia Peter dos 
Santos Zachia Alan e Paulo Ricardo Cechelero Villa; representantes técnico-administrativos: Ademilson 
Marcos Tonin, Diana Lusa e Ecléia Zemper Paulus. Secretariou a reunião o próprio Presidente do 
Conselho. Pauta da reunião: 1. Informes Gerais; 2. Avaliação do Processo de Flexibilização de Horário 
dos Técnicos Administrativos em Educação do Campus (processo número 23743.000062.2017-80); 3. 
Alteração do Calendário Acadêmico na data referente ao período de rematrícula; 4. Realização de recesso 
em 16/06 em função de dia não letivo do calendário acadêmico, com posterior compensação de horário; 
5. Assuntos Gerais. Na sequência, o Presidente passou à ordem do dia. 1. Informes Gerais.  O Presidente 
deu início à sessão apresentando aos Conselheiros o cronograma de elaboração o Plano de Ação 2018, 
baseado na Instrução Normativa PRODI 01/2017, explicando que será este Conselho o responsável pela 
aprovação do referido Plano de Ação. 2. Avaliação do Processo de Flexibilização de Horário dos 
Técnicos Administrativos em Educação do Campus (processo número 23743.000062.2017-80).  
Inicialmente o Presidente explicou como se dá o andamento do processo de solicitação de flexibilização 
de carga horária dos técnicos administrativos em educação, que após avaliação do Conselho de Campus o 
referido processo é encaminhado a uma comissão de avaliação na reitoria, que este é um direito dos 
técnicos e que isto possibilita ao campus permanecer com os diversos setores abertos durante 12 (doze) 
horas ininterruptas. O Conselheiro Ademilson falou da importância desta ação para o campus, explicando 
que este processo baseia-se na existência de Instrução Normativa aprovada pelo CONSUP, que 
regulamenta a atividade. Ao ser convidado a fazer uso da palavra, o 1º Coordenador da Comissão Interna 
de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (CIS) do Campus 
Avançado de Veranópolis, Daniel de Carli, falou da importância da flexibilização, dando enfoque no fato 
de o campus passar a ficar aberto em horários de alta demanda como ao meio-dia e no final da tarde, 
horários que hoje os setores estão fechados. Explicou que há regras para a existência da flexibilização, 
que quem possui cargo de direção ou coordenação não faz jus à flexibilização, entre outras. O 
Conselheiro Humberto questionou o que muda de maneira prática, em termos de horário de 
funcionamento, para o que já é feito atualmente. O 1º Coordenador da CIS explicou que há paradas ao 
meio-dia e final de tarde, mas ficaria aberto initerruptamente, priorizando horários de maior demanda nos 
setores. O Conselheiro Ademilson fala da especificidade de cada cargo, porém todas as demandas no 
setor devem ser acolhidas (recebidas) e encaminhadas e que o horário passa dos setores ser por servidor e 
não mais por setor. A Auxiliar de Biblioteca, Francieli Fuchina pediu a palavra e deu o exemplo da 
biblioteca, nas qual foi feito um levantamento da frequência desta nos diferentes períodos do dia. O 1º 
Coordenador da CIS falou da possibilidade de ampliação da participação de técnicos administrativos em 
projetos de pesquisa e extensão, dada a flexibilização do horário. O Presidente comentou de que haverá 
uma comissão de acompanhamento da flexibilização de horário, sendo que, em caso de detecção de mal 
andamento dos setores em função da flexibilização, cabe à gestão encaminhar a suspensão da prática. Por 
fim, o Presidente perguntou se seria necessária votação para definição sobre o assunto, mas, por 
unanimidade, foi dado acolhimento ao processo para encaminhamento à comissão de análise da reitoria. 
3. Alteração do Calendário Acadêmico na data referente ao período de rematrícula. O Presidente 
explicou que, por solicitação da PROEN e da Diretoria de TI, seria necessária a alteração do calendário 
acadêmico pelo Conselho, para então encaminhamento ao CONSUP, no período referente à rematrícula. 
A solicitação é que o prazo original de 12 e 13 de julho seja estendido para 10, 11, 12 e 13 de julho. O O 
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Conselheiro Ademilson explicou que as matrículas, por passarem a ser online, serão agrupadas em 
períodos alguns campi. A proposta foi aprovada. 4. Realização de recesso em 16/06 em função de dia 
não letivo do calendário acadêmico, com posterior compensação de horário. O Presidente explicou 
que anualmente o MPOG emite uma portaria definindo o calendário anual de feriados e pontos 
facultativos, sendo que em alguns casos, a instituição pode definir recessos com compensação de horário. 
Assim, foi proposta a realização de recesso com a respectiva compensação de horário por parte dos 
servidores na data de 16 de junho de 2016, dado que no calendário acadêmico consta como dia não letivo. 
A proposta foi aprovada. 5. Assuntos Gerais. O Conselheiro Ademilson questionou como está o 
andamento da obra, ao que o Presidente explicou que, apesar do prazo de conclusão de toda a reforma dos 
blocos B e C ser de julho de 2017, foi feito novo cronograma com finalização do bloco C até final de 
julho e pelo menos mais dois meses para conclusão do restante. A Conselheira Lucilene questionou sobre 
a abertura de uma cantina com campus, ao que o Presidente explicou que este processo já foi 
encaminhado para a Diretoria de Licitações e Contratos (DLC) na reitoria. Atualmente o processo 
encontra-se em tramitação neste setor, tendo sido dado andamento pro parte da nutricionista do IFRS 
quanto á aprovação do cardápio, sendo o próximo passo a realização de pregão. Nada mais havendo a 
tratar, o presidente do Conselho Campus agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. 
Encerro, assim, esta ata que será assinada por mim e pelos Conselheiros convocados: 
 

Erik Schüler:__________________________________________________________________ 

Alair Costella:_________________________________________________________________ 

Lucilene Reginatto de Oliveira Ramos: ____________________________________________ 

Paulo Silandro Chaves Gonçalves:________________________________________________ 

Ademilson Marcos Tonin:_______________________________________________________ 

Diana Lusa:___________________________________________________________________ 

Ecléia Zemper Paulus:__________________________________________________________ 

Humberto Jorge de Moura Costa:_________________________________________________ 

Paulo Ricardo Cechelero Villa:___________________________________________________ 

Patrícia Peter dos Santos Zachia Alan:_____________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 


