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PARTICIPANTES
DIRIGENTE
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FREQ.

01

REITORA

CARLA COMERLATO JARDIM

X

02

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO

VANDERLEI JOSÉ PETTENON

X

03

04

05

PRÓ-REITORA DE
ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTA
PRÓ-REITORA DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
PRÓ-REITOR DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL SUBSTITUTO

DENIZE SOTT
X
NÍDIA HERINGER
X
GUSTAVO LOTICI HENNIG

06

PRÓ-REITOR DE ENSINO

EDISON GONZAGUE BRITO DA SILVA

07

PRÓ-REITORA DE ENSINO
SUBSTITUTO

JOZE M. DOS SANTOS ANDRADE

08

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO

RAQUEL LUNARDI

09

PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO

10

11
12

PRÓ-REITOR DE PESQUISA, PÓSGRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
PRÓ-REITOR DE PESQUISA, PÓSGRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
SUBSTITUTO

ARTHUR PEREIRA FRANTZ

DIRETOR-GERAL/FW
DIRETORA-GERAL/FW
SUBSTITUTA

CARLOS GUILHERME TROMBETTA

16

DIRETOR-GERAL/JA

CARLOS ROBERTO DEVINCENZI SOCAL

17

DIRETOR-GERAL/JA SUBSTITUTO

RENAN COVALESKI PERLIN

15

X
X

DIEGO ZENI
RODRIGO FERREIRA MACHADO

14

X

ADRIANO BRUM FONTOURA

DIRETOR-GERAL/AL
DIRETORA-GERAL/AL
SUBSTITUTA

13

ASSINATURA

ANA PAULA DA SILVEIRA RIBEIRO

X
X

LISANDRA PINTO DELLA FLORA
X
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18

DIRETOR-GERAL/JC

RODRIGO CARVALHO CARLOTTO

19

DIRETOR-GERAL/JC SUBSTITUTO

DUILIO GUERRA BANDINELLI

20

DIRETOR-GERAL/PB

ALESSANDRO CALLAI BAZZAN

21

DIRETOR-GERAL/PB SUBSTITUTO

CLÉBER RUBERT

22

DIRETORA-GERAL/SR

RENATA ROTTA

23

DIRETORA-GERAL/SR SUBSTITUTA

ANALICE MARCHEZAN

24

DIRETOR-GERAL/SAN

ADILSON RIBEIRO PAZ STAMBERG

25

DIRETOR-GERAL/SAN SUBSTITUTO

TIAGO BENETTI

26

DIRETORA-GERAL/SA

VERLAINE DENIZE BRASIL GERLACH

27

DIRETOR-GERAL/SA SUBSTITUTO

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

28

DIRETORA-GERAL/SB

CARLA TATIANA ZAPPE

29

DIRETORA-GERAL/SB SUBSTITUTA

BIANCA BUENO AMBROSINI

30

DIRETOR GERAL/SVS

DEIVID DUTRA DE OLIVEIRA

31

DIRETOR GERAL/SVS SUBSTITUTO

JOÃO FLÁVIO COGO CARVALHO

32

DIRETORA-GERAL/CAU

ANELISE DA SILVA CRUZ

X
X
X
X
X
X
X
X
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1) PROCESSO SELETIVO 2021 – CPPS
Após dar ínicio à reunião, a Presidente do Colégio de Dirigentes, Carla Jardim, pontuou que a definição
de ações a serem voltadas ao processo seletivo ocorrem no mês de maio no IFFar e que, dado o
cenário atual de pandemia pelo Covid-19, necessitamos discutir possibilidades de estratégias para
realização deste. Gustavo Hennig, presidente da Comissão Permanente de Processos Seletivos do
IFFar, pontuou de reunião realizada dia 27 de abril com membros da comissão. Salientou que ainda
não foi possível a realização da avaliação do último processo seletivo e que a comissão, a partir da
reunião, traz para o CODIR algumas propostas para o processo seletivo. Em relação aos cursos PROEJA,
que a forma de seleção permaneça como está, a partir de critérios socioeconômicos, e que haja um
período maior para as inscrições, de modo a não haver uma lacuna temporal muito grande entre as
inscrições e as matrículas. Como justificativa, salientou que um cronograma com as inscrições muito
distantes do período de matrículas faz com que muitos candidatos desistam da vaga. Para os cursos
subsequentes, proposta de manutenção da forma de seleção por meio de sorteio. Gustavo Hennig
lembrou que o número de inscrições para tais cursos aumentou a partir da mudança para o referido
formato de seleção. Também, demonstrou preocupação com a diferença entre o número de inscritos e
o de vagas confirmadas no último processo. Como sugestão, que as confirmações de vaga nos cursos
subsequentes ocorram em momento posterior ao período de matrícula dos cursos superiores. Em
relação aos cursos superiores, salientou que o processo seletivo anterior foi o primeiro em que
tivemos a forma de seleção 100% a partir do Enem. O presidente da CPPS frisou que tivemos um
decréscimo no número de inscritos, porém completamos as matrículas mais rapidamente. Ainda,
lembrou que estamos no aguardo de definições quanto à realização do Enem e citou processo
simplificado realizado pelo Campus Panambi, por análise de currículo, que poderia vir a ser utilizado
por todo o IFFar, para os cursos superiores. Após, pontuou dos cursos integrados, mencionando duas
possibilidades, a prova, forma de seleção utilizada pelo IFFar para esta modalidade, e o sorteio,
alternativa que evitaria aglomerações, em razão da pandemia. Gustavo Hennig frisou que a definição
quanto a essa seleção precisa ser tomada o mais rápido possível, para que a comissão possa trabalhar
no edital. Carla Jardim propôs que se leve a definição sobre o processo seletivo ao Conselho Superior.
Acrescentou que não temos como tratar de cronograma ainda, sendo preciso, também, analisar os
dados do processo seletivo anterior. Afirmou ser necessário pensar uma metodologia para termos um
relatório comparativo dos dados dos processos seletivos, para envio aos conselheiros, com
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quantitativo de inscrições, matrículas, vagas, processos complementares e demais informações
pertinentes. Renata Rotta pontuou do número de chamadas complementares e da análise do
percentual do número de vagas preenchidas, salientando a diferença acentuada entre o formato
anterior de seleção dos cursos superiores e o atual. Verlaine Gerlach afirmou que houve diminuição no
número de vagas preenchidas no caso dos bacharelados, porém aumentou nos cursos de licenciatura e
de tecnologia. Carla Jardim pontuou de convocação do Conselho Superior em data próxima à
suspensão do calendário acadêmico. Gustavo Lotici pontuou que a discussão atinente à forma de
seleção desse ano deve levar em consideração a situação excepcional vivida em razão da pandemia do
coronavírus. Ainda, solicitou que a definição quanto à forma de seleção dos cursos superiores seja
discutida na reunião do Conselho Superior de 27 de maio. Carla Jardim concordou com a proposição,
devendo o processo seletivo dos cursos técnicos integrado, PROEJA e subsequente ser discutido na
próxima reunião do CONSUP e o relativo aos cursos superiores na reunião do dia 27 de maio. Edison
Brito pontuou sobre a organização do calendário acadêmico e frisou entender que não será possível a
realização de prova nos cursos integrados, em razão da aglomeração de pessoas. Também, pontuou de
preocupação com os cursos novos, que estavam na pauta do CONSUP de março e necessitam
aprovação dos projetos de criação e projetos pedagógicos, no que Carla Jardim informou que toda a
pauta prevista para a 1ª Reunião Ordinária, suspensa, e também as resoluções ad referendum
publicadas até então, estarão na próxima reunião do CONSUP. Gustavo Hennig perguntou se a
motivação com o número de vagas e cursos sairá pela PROEN, no que Edison Brito pontuou que
poderá ser enviada para a reunião do CONSUP de maio.
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3) ASSUNTOS GERAIS
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Alessandro Bazzan indagou sobre o agendamento de cerimônias de conclusão de curso e se poderia
encaminhar pauta para a reunião do Conselho Superior, relativa à alteração de turno de
funcionamento de curso. Carla Jardim pontuou que todas as alterações relativas a cursos precisam
estar na próxima reunião do conselho. Ainda, que não vê possibilidade de realização de cerimônias de
formatura nos próximos meses, devendo a questão ser encaminhada ao Comitê Institucional de
Emergência. Após, Nídia Heringer pontuou do PIDES e PIPPQ e PIPQQrE, informando da publicação das
resoluções Ad Referendum nº 011/2020 e nº 012/2020 e da publicação de editais. Salientou que a

2) SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA:
1) ORÇAMENTO LIBERADO
2) EXECUÇÃO DA DESPESA DOS CAMPI
Vanderlei Pettenon pontuou de discussão no CAAD acerca do orçamento do IFFar, sendo a proposta
para os dirigentes de liberação proporcional do orçamento a cada unidade. Informou que foi
encaminhada solicitação às unidades para que informassem as despesas, com prazo até o presente
dia. Ainda, que o orçamento até o limite de 59% daria para empenharmos até o mês de agosto. Como
proposta, liberação proporcional de orçamento de custeio. Vanderlei Pettenon informou que é
possível acompanhar a execução das despesas pelo painel enviado por e-mail, o qual é atualizado
semanalmente. Também, que ali constam informações relativas ao que empenhamos, liquidamos e
pagamos. Sobre a planilha do drive, encaminhada no momento da convocação da reunião, informou
tratar da previsão orçamentária. O pró-reitor lembrou que temos na Reitoria aproximadamente 8
milhões, e precisamos distribuir no âmbito institucional. Carla Jardim solicitou que os empenhos
aconteçam da forma mais ágil possível. Renata Rotta perguntou sobre o recurso do PNAES, no que
Vanderlei Pettenon informou que o recurso do PNAE foi liberado integralmente, já o PNAES não foi
liberado totalmente ainda. Carla Jardim colocou que o valor do PNAES, por campus, é definido
conforme dados da plataforma Nilo Peçanha e que estes ainda não foram liberados. Assim que forem,
a PROAD fará essa análise. A partir de amanhã, a PROAD vai liberar os limites.

Alameda Santiago do Chile, 195 – Bairro Nossa Senhora das Dores – 97050-685 – Santa Maria (RS)
Fone: (55) 3218 9803 – E-mail: codir@iffarroupilha.edu.br

4

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

resolução que trata dos afastamentos integrais será pauta da próxima reunião do CONSUP e que, a
partir da aprovação desta, será possível a discussão sobre o cronograma do edital de afastamento pelo
CODIR. Renata Rotta pontuou da alteração dos calendários dos programas de pós-graduação e da
necessidade de pensar sobre o afastamento dos servidores. Após, passou-se ao item de pauta relativo
à emenda parlamentar. Nídia Heringer pontuou do Regulamento dos núcleos de educação e gestão
ambiental e do entendimento, a partir de reunião do CADIP, de que este seja aprovado por resolução
ad referendum. Salientou que a constituição dos núcleos em cada unidade é fundamental, e que o
valor recebido pelo IFFar deverá ser rateado igualmente entre os campi. Raquel Lunardi pontuou sobre
Energif. Renata Rotta perguntou sobre licitação de medidores, no que Nídia Heringer informou que foi
prevista. Verlaine Gerlach indagou sobre a dificuldade de pagamento dos auxílios, pontuando do envio
dos documentos e da resolução, que não define prazos para envio destes. Renata Rotta pontuou da
delimitação do número de análises dos dados e da EaD, que demandará número significativo de
análises, salientando haver um número reduzido de servidores para realizar esse trabalho. Como
sugestão, que se delimite o quantitativo de análises, por edital. Carla Jardim pontuou que a questão
tem que se dar no âmbito da Direção de Assistência Estudantil, inicialmente. Adilson Stamberg
ratificou as dificuldades apontadas por Renata Rotta. Na continuidade, Rodrigo Carlotto indagou sobre
possível antecipação das férias de janeiro, no que Carla Jardim informou se tratar de pauta a ser
analisada pelo CIE. Edison Brito pontuou dos aspectos jurídicos e da cautela na análise da questão.
Renata Rotta perguntou se os recursos para pagamento dos auxílios EaD vão sair do PNAES. Edison
Brito pontuou da diferença entre os alunos que fazem os cursos da instituição e os cursos da UAB.
Afirmou que não será realizada análise socioeconômica, mas apenas econômica. Ainda, lembrou que
não se trata de recurso do PNAES, mas da assistência estudantil. Também, informou que tivemos dois
projetos aprovados em edital voltado a ações relativas ao Covid-19. Após, Raquel Lunardi pontuou da
preocupação com o preenchimento das vagas dos cursos FIC voltados para qualificação
disponibilizados pelo IFFar. Ainda, mencionou do licenciamento ambiental do Campus Santa Rosa.

SECRETÁRIA

LARISSA SCOTTA

PRESIDENTE

CARLA COMERLATO JARDIM
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