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1

Ata número 008/2019 do Colégio de Dirigentes – CODIR do Instituto Federal de Educação,

2

Ciência e Tecnologia Farroupilha/RS. Segunda Reunião Extraordinária/2019. Aos doze

3

dias do mês de agosto do ano dois mil e dezenove, às nove horas, por videoconferência,

4

reuniram-se para a segunda reunião extraordinária do ano de dois mil e dezenove, sob a

5

presidência da Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha,

6

Carla Comerlato Jardim, os Pró-Reitores: Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional,

7

Nídia Heringer; Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Arthur Frantz; Pró-

8

Reitor de Ensino, Édison Brito; Pró-Reitora de Extensão, Raquel Lunardi; Pró-Reitor de

9

Administração, Vanderlei Pettenon; os Diretores Gerais dos campi: Rosane Pagno, Campus

10

Santo Ângelo; Alessandro Bazzan, Campus Panambi; Verlaine Gerlach, Campus Santo

11

Augusto; Renata Rotta, Campus Santa Rosa; Rodrigo Machado, Campus Alegrete; Rodrigo

12

Carlotto, Campus Júlio de Castilhos; Carlos Trombetta, Campus Frederico Westphalen;

13

Deivid Oliveira, Campus São Vicente do Sul; Carla Zappe, Campus São Borja; e Carlos

14

Roberto Socal, Campus Jaguari. O Colegiado de Dirigentes – CODIR foi convocado por

15

meio do Memorando Circular nº 621/2019 – Gabinete do(a) Reitor(a)/Reitoria/IF Farroupilha,

16

de oito de agosto de 2019, para tratar da seguinte pauta: Realização de eventos

17

institucionais em 2019/2. Concurso para Técnico-Administrativos em Educação. A

18

Presidente do Colégio de Dirigentes, Carla Comerlato Jardim, cumprimentou os presentes e

19

pontuou da necessidade de definição institucional quanto à realização ou cancelamento

20

dos eventos diretamente voltados aos estudantes, dado o cenário de restrição

21

orçamentária vivenciado pelo IFFar. O Pró-reitor de Ensino, Édison Brito, e o Diretor da

22

Assistência Estudantil, Hermes Uberti, apresentaram os dados relativos aos eventos

23

previstos: 1) Mostra cultural: a ocorrer em São Vicente do Sul, tinha previsão de custo de

24

vinte e cinco mil reais e, após ajustes, passou a vinte mil, a partir de corte da sonorização,

25

do rearranjo de local e da alteração da premiação, prevista apenas ao primeiro colocado.

26

Dos vinte mil previstos, nove mil reais seriam para os custos e onze mil para o

27

deslocamento das delegações. 2) Encontro de lideranças: sugestão para que seja realizado

28

junto à Mostra Profissional de Educação Tecnológica (MEPT). 3) Seminário de Educação,

29

Diversidade e Inclusão do IFFar (SEDI): a ocorrer em Panambi. Como proposta, realização

30

em somente dois dias, com divulgação em meio digital e custo de cinco mil reais. Ainda,

31

necessidade de três mil e quatrocentos reais para diárias e um mil e quinhentos reais para

32

combustível. 4) Jogos estudantis nacionais e jogos internos: participação nas duas etapas

33

com custo em torno de cem mil reais. Como proposta, realização de jogos internos,
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34

somente, com menos modalidades e realizado em dois dias e meio, sem pagamento de

35

diárias aos servidores, com custo em torno de trinta mil reais. A Pró-Reitora de Extensão,

36

Raquel Lunardi, pontuou de reunião com docentes da área da educação física visando à

37

readequação do orçamento. Também, de votação relativa à participação nos jogos nacionais

38

com delegação reduzida, de vinte e três atletas. Como proposta, a pró-reitora pontuou da

39

realização dos jogos internos em setembro e, no caso da liberação de recursos, participação

40

também na etapa nacional, a ocorrer em outubro. Hermes Uberti pontuou do orçamento

41

para transporte, a partir da descentralização de recursos. 5) MEPT: Diego Zeni pontuou que

42

a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação previu quarenta e cinco mil reais de

43

recursos. Tanto servidores quanto estudantes receberiam alimentação e transporte, não

44

havendo pagamento de diárias aos primeiros. Em relação ao transporte, haveria quinze mil

45

para divisão entre as unidades. O Pró-Reitor Arthur Frantz lembrou que não houve cortes no

46

orçamento previsto para a MEPT porque houve remanejamento interno de recursos. Carla

47

Jardim salientou que os cortes orçamentários não incidiram sobre os limites da Assistência

48

Estudantil. Renata Rotta defendeu a realização da MEPT, salientando a importância desta

49

para a produção acadêmica dos estudantes. Carla Jardim pontuou do envio de delegação

50

aos jogos nacionais condicionado a recebimento de orçamento. Ainda, que o SEDI deverá

51

ocorrer a distância. Rosane Pagno manifestou-se a favor da realização dos eventos e da

52

não ida aos jogos nacionais. Verlaine pontuou que o Campus Santo Augusto não possui

53

recursos para transporte e motorista. Ainda, que deveríamos focar nos jogos internos.

54

Edison Brito lembrou, em relação ao SEDI, que se trata de evento emblemático. Salientou

55

de votação dos núcleos, em que cinco campus votaram pela não realização, caso não haja

56

diárias e transporte para participantes e cinco pela realização. Ademais, lembrou que, sem

57

participação presencial, não há motivo para realização. Também, que não temos recursos

58

previstos para diárias. Carla Jardim questionou João Flávio Cogo sobre possibilidade de

59

realização de jogos internos no Campus São Vicente do Sul, em dias da semana, no que

60

este informou da viabilidade no caso de cancelamento das aulas, haja vista a necessidade

61

de alojamento nas salas de aula. Renata Rotta manifestou-se favorável por desistir da

62

etapa nacional dos jogos e por utilizar os recursos nos internos. Verlaine indagou sobre as

63

diárias para servidores que acompanharão os alunos, no que Carla informou não haver

64

previsão. Carlos Socal pontuou da priorização dos jogos internos e da manutenção dos

65

eventos diretamente vinculados aos estudantes. Alessandro Bazzan pontuou da realização

66

do SEDI transmitida via WebTV. Salientou que, no caso de haver distribuição de valores, é

67

possível a participação na Mostra cultural. Quanto aos jogos, salientou a dificuldade em não
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68

haver diárias para os servidores e a participação na etapa nacional no caso de liberação de

69

recursos. Carla Jardim salientou que a manutenção da inscrição nos jogos nacionais está

70

condicionada à liberação de orçamento e que, ainda assim, não haveria o montante

71

necessário. Acrescentou que, no caso de não participarmos da etapa nacional, poderíamos

72

pensar em diárias para os jogos internos e no aumento do número de atletas. Alessandro

73

Bazzan manifestou-se favorável à realização dos jogos internos e a não participação nos

74

nacionais. Carlos Trombetta ratificou a proposta de Panambi. Rodrigo Machado pontuou da

75

manutenção dos eventos e da realização dos jogos internos. Rodrigo Carlotto pontuou do

76

acompanhamento da decisão da maioria dos dirigentes, de não ida à etapa nacional e

77

realização de jogos internos. Carla Zappe, Anelise Cruz, Nídia Heringer, Arthur Frantz,

78

Edison Brito e Raquel Lunardi ratificaram esse posicionamento. Vanderlei Pettenon pontuou

79

de envio de delegação mínima aos jogos nacionais. Colocadas em votação, aprovadas a

80

realização dos eventos envolvendo diretamente os estudantes e a não ida aos jogos

81

nacionais, havendo etapa interna em data a ser definida, por meio do Parecer nº

82

19/2019/CODIR. Como encaminhamento, formalização ao CONIF que não iremos participar

83

dos jogos nacionais. Após, definição das datas dos eventos. MEPT: dezesseis de outubro,

84

SEDI: vinte e dois e vinte e três de outubro. Mostra cultural: dia vinte e sete de setembro, a

85

confirmar. Na continuidade, pauta relativa ao Concurso para Técnico-Administrativos em

86

Educação. Carla Jardim pontuou sobre a publicação do edital e o período para inscrições

87

de cento e vinte dias, previsto em decreto, lembrando que não será possível a homologação

88

do resultado do concurso dentro de 2019. Ainda, que as vagas chegaram em junho, tivemos

89

que realizar pesquisa de preço e, depois, o contrato com a empresa responsável pelo

90

concurso. Salientou que estamos na expectativa de portaria do MEC reduzindo esse prazo.

91

Ainda, que não temos garantia na LOA que haja dotação orçamentária. Como alternativa,

92

algumas instituições têm publicado editais de concursos com a inserção de artigo prevendo

93

que a nomeação ocorrerá no caso de haver orçamento. A Reitora informou da autorização

94

para a publicação do edital, com essa ressalva. Na continuidade, lembrou da deliberação de

95

publicação de edital de redistribuição para docentes. Lembrou que, mesmo que consigamos

96

homologar o resultado do concurso em janeiro, a LOA não estará disponível, de forma que

97

não será possível realizar provimento. Verlaine Gerlach pontuou das dificuldades da gestão

98

quanto às garantias de provimento. Após, Alessandro Bazzan e Verlaine Gerlach pontuaram

99

do posicionamento da instituição perante a sociedade, no tocante aos cortes orçamentários.

100

Na sequência, Vanderlei Pettenon tomou a palavra e informou das alterações no PGC,

101

salientando das penalidades às unidades que não atenderem aos prazos. Verlaine Gerlach
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102

questionou sobre a classificação orçamentária, no que Pettenon ainda não ter resposta.

103

Após, Carla Jardim pontuou da análise do PDI 2019-2026 e do nome da diretora Renata

104

Rotta como sugestão de representante do CODIR, no que Renata pontuou que Analice já

105

faz parte da comissão. Como proposta aceita pelos dirigentes, indicação do diretor Deivid de

106

Oliveira, uma vez que o Campus São Vicente não possui representação na comissão. Carla

107

Jardim informou do envio de nota relativa à condição orçamentária do IFFar. Após, pontuou

108

da importância da participação na REDITEC, lembrando que, dado o cenário atual, cada

109

dirigente deverá custear suas despesas. Ainda, que as inscrições estão abertas até

110

dezesseis de agosto. Na continuidade, Nídia Heringer pontuou das vagas recebidas em

111

contrapartida de redistribuições, salientando a necessidade de se levar em consideração a

112

origem da vaga. Também, lembrou do pedido aos diretores para envio dos cargos em que

113

se havia maior urgência de provimento. Frisou que temos ainda provimentos que podemos

114

fazer e que cada situação precisa ser analisada. Carla Jardim informou que será publicado

115

edital de redistribuição para docentes e realizado concurso para técnicos-administrativos em

116

educação. Cristiane Guerch pontuou da análise da planilha de pontuação para redistribuição

117

docente por parte da CPPD. Ademais, que os campi que tiverem interesse em inserir vagas,

118

que informem o quanto antes, pois a publicação do edital ocorrerá na semana que vem.

119

Edison Brito pontuou que, a partir do dia quinze, os docentes deverão realizar o lançamento

120

de frequência nos termos acordados pelo CAEN. Nada mais havendo a tratar, a Reitora,

121

Carla Comerlato Jardim, agradeceu a participação e deu por encerrada a reunião às doze

122

horas e dez minutos, e a servidora Larissa Scotta lavrou esta ata, que será assinada pelos

123

presentes.

124
125

Santa Maria, 12 de agosto de 2019.

126
127

Carla Comerlato Jardim
Presidente do Colégio de Dirigentes

