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DATA

16 DE MARÇO DE 2020

HORA DE INÍCIO

09 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO

11 HORAS E 30 MINUTOS

PAUTA DA REUNIÃO
Suspensão das atividades presenciais.

PARTICIPANTES
DIRIGENTE

NOME

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

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

17

DIRETOR-GERAL/JA SUBSTITUTO

RENAN COVALESKI PERLIN

18

DIRETOR-GERAL/JC

RODRIGO CARVALHO CARLOTTO

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

LISANDRA PINTO DELLA FLORA
x
x
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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-URU

CARLA TATIANA ZAPPE

29

DIRETOR-GERAL/SB-URU SUBSTITUTO GUILHERME PIVOTTO BORTOLOTTO

30

DIRETOR GERAL/SVS

DEIVID DUTRA DE OLIVEIRA

DIRETOR GERAL/SVS SUBSTITUTO

JOÃO FLÁVIO COGO CARVALHO

31

x
x
x
x
x
x

DEMAIS PARTICIPANTES
Anelise da Silva Cruz

MEMÓRIA DA REUNIÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Presidente Carla inicia às 09 horas. Presidente Carla informa que Alegrete não está presente na
reunião, pois o campus suspendeu atividades em virtude do avanço da pandemia. Presidente
Carla propõe a suspensão da pauta da reunião em face do Coronavírus e pergunta se os campi
concordam. Ainda, propõe organizar Comitê de Emergência e as atividades do IFFar em virtude da
pandemia. Presidente Carla pergunta se os dirigentes estão de acordo. Não houve manifestação
contrária. Presidente Carla relata que diante da ocorrência de dois casos suspeitos na instituição
foi decidido rever a posição e suspender as atividades a partir desta data. A proposta é que
utilizar o dia de hoje para dar encaminhamento aos procedimentos a ser utilizados e suspender as
atividades presenciais por três semanas, que é o período indicado pelos epidemiologistas.
Presidente Carla propõe analisar como será a atuação institucional nesse momento, como folha
de pagamento e atividades acadêmicas. Referente às aulas o SIGAA trás a possibilidade de assistir
remotamente. Quanto às atividades de pesquisa e extensão; o que pode ser feito remotamente
será realizado; prestações de serviços terceirizados precisam ser mantidos e as empresas devem
ser notificadas quanto às questões de prevenção. Presidente Carla passa a apalavra para os
dirigentes. O Diretor Geral do Campus Júlio de Castilhos, Rodrigo Carvalho Carlotto, tem dúvida
quanto ao dia de hoje. Presidente Carla sugere que se reúnam com equipe de gestão, após
término do CODIR, para alinhar os detalhes, e utilizem o turno da tarde para informar aos alunos
que as atividades serão remotamente; quanto ao turno da noite como já está pública a notícia
dificilmente os estudantes irão às aulas. Presidente Carla sugere que os coordenadores assumam
essa interlocução com os alunos do turno da noite. A Diretora Geral do Campus São Borja, Carla
Tatiana Zappe pergunta sobre a casa do estudante e os auxílios para os alunos; se o processo vai
atrasar ou será realizado remotamente. Presidente Carla informa que todos os alunos da casa do
estudante terão de retornar as suas residências e lá permanecerem e isso constará em
orientações. Referente aos editais de auxílios o calendário será reorganizado para liberação. A
Diretora Geral do campus Santa Rosa, Renata Rotta, pergunta quanto aos serviços de contrato,
como xerox, cantina, refeitórios, que possui pessoal contratado e as despesas com aluguel.
Presidente Carla coloca que referente aos aluguéis constará na portaria para que não haja
cobrança nesse período, mas a folha de pagamento é responsabilidade da empresa. O Diretor
Geral do Campus Alegrete, Rodrigo Ferreira Machado, pergunta sobre alunos que possuem
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residência em São Paulo, pois não tem como manter esses estudantes. Anelise da Silva Cruz
pergunta sobre os servidores de outras cidades. Presidente Carla orienta que devem ir para suas
residências e que a efetividade se dará pelo cumprimento das atividades propostas. O Diretor
Geral do Campus São Vicente do Sul, Deivid Dutra De Oliveira, pontua sobre as atividades
acadêmicas remotas e a preocupação com o estudante que não possua acesso aos meios de
computação. Ainda, com relação a estudantes de outros estados, que são 05 ou 06, seria possível
dar atendimento temporário, pois dois ou três não têm condições de retornar pra casa. Também
pontua sobre a manutenção dos terceirizados. Presidente Carla coloca que os contratos que
precisam manter serão mantidos e os que podem ser reduzidos deve ser notificada a empresa.
Com relação à casa do estudante entende que tem de desocupar, mesmo os alunos que são de
outro estado. O fato de permanecerem dentro do campus se coloca mais arriscado do que o
retorno para suas casas. O ideal seria pagar uma bolsa de auxílio eventual para que esses alunos
possam retornar as suas residências. Presidente Carla pergunta se Rodrigo Machado concorda
que seja pago o auxílio eventual, já que não está presente na reunião. Presidente Carla pergunta a
todos os campi que possuem casa do estudante se concordam com o encaminhamento. Após
concordância de todos, Presidente Carla solicita para que a assistência estudantil levante os dados
do quantitativo de alunos para realizar o pagamento do auxílio eventual, sendo que esse valor
deve ser creditado no máximo amanhã. O Diretor Geral do campus Júlio de Castilhos, Rodrigo
Carvalho Carlotto, coloca sobre a proposição de cancelar as aulas no turno da noite, se já pode
falar com alunos na parte da manhã para suspender as aulas. Ainda, pergunta com relação aos
contratos, qual será o procedimento. Presidente Carla entende que não há problema, cada
unidade dentro da sua peculiaridade decide a forma que irão realizar os comunicados. Quanto
aos contratos passa a palavra para o Pró-Reitor de Administração, Vanderlei José Pettenon.
Pettenon coloca que as rotinas administrativas não cessam. A proposição é de que seja de forma
remota e planejada. Com relação aos contratos, alguns devem ser mantidos; os que são por
produtividade podem ser interrompidos ou reduzidos. A Diretora Geral do campus Santa Rosa,
Renata Rotta pergunta se no caso da limpeza poderia estabelecer uma escala de 06 horas
ininterruptas com menor número de pessoas. Pettenon explica que a CLT estabelece duas formas
de trabalho: redução de jornada de trabalho com redução de pagamento ou não. Presidente Carla
coloca que deverá ser analisado caso a caso e o trabalho será realizado, mesmo remotamente. A
ideia é adequar os procedimentos institucionais caso a caso. Pettenon pontua que cada contrato
é uma situação específica. Renata coloca que deve haver bastante sensibilidade quanto às
empresas terceirizadas, para que não haja risco de demissão em massa. Presidente Carla coloca
que essas questões devem ser negociadas com as empresas. O Diretor Geral do Campus Jaguari,
Carlos Roberto Devincenzi Socal, pergunta como fica a questão dos dias letivos. Presidente Carla
informa que serão mantidos, conforme nota do CNE. Está começando neste momento em Brasília
a reunião do comitê emergencial e amanhã devem expedir um conjunto de orientações gerais. O
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Arthur Pereira Frantz, relata que as atividades
institucionais seguirão seu fluxo remotamente e os servidores deverão estar à disposição durante
horário de trabalho. A atividade letiva deverá continuar remotamente e os docentes devem
continuar preparar aulas e enviar conteúdos preferencialmente pelo SIGAA. Os editais serão
prorrogados. Renata pergunta no caso de alunos que não acessem SIGAA, que são muito poucos,
se poderiam acessar do campus. Presidente Carla entende que não, pois a recomendação é que
as pessoas não circulem. O Pró-Reitor de Ensino, Edison Gonzague Brito da Silva, pontua
referentes os dias letivos e atividades remotas. A manifestação do CNE coloca que os 200 dias
letivos tem de ser cumpridos e pode se dar em função de atividades remotas, considerando o
limite do que está estabelecido nas diretrizes (20% técnicos e 40% curso superior). Nessa nota
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ressaltam a criação do comitê de emergência, sendo que o comitê irá deliberar sobre todas as
questões advindas dessas questões (poderá ampliar o prazo dependendo da pandemia). O Diretor
Geral do Campus Panambi, Alessandro Callai Bazzan pontua sobre chamada oral, a qual está
marcada para amanhã. Coloca a preocupação com impactos da redução dos serviços
terceirizados. Quanto ao trabalho remoto coloca a dificuldade de alguns servidores em atuar em
casa, pois não possuem computador. Quanto aos auxílios dos alunos pontua que cada unidade
possui uma realidade e não considera que tão simples as ações a ser tomadas. Presidente Carla
entende que só há dois caminhos a seguir: ou suspende o calendário acadêmico e quando
finalizar a pandemia será retomado; ou suspende as aulas presenciais e segue remotamente
atividades. Com relação aos servidores, parece pouco provável que não tenham acesso a internet.
Caso aconteça será tratado caso a caso. Com relação aos alunos da mesma forma, mas a regra
geral é que a maioria dos alunos possuam condições de acessar. Referente às chamadas orais,
Alegrete retificou e suspendeu a chamada. Professor Edison coloca que se for mantido o ano
acadêmico remotamente haveria prejuízo aos alunos que ingressariam após o retorno. Caso
mantenha o calendário acadêmico a proposta é manter as chamadas. Renata considera radical
suspender o calendário acadêmico, pois haverá prejuízo para os alunos matriculados. Presidente
Carla coloca que cada unidade deve decidir conforme sua peculiaridade se mantém ou não a
chamada oral e depois devem informar ao grupo do CODIR. A Diretora Geral do Campus Santo
Augusto, Verlaine Denize Brasil Gerlach, pontua referente aos contratos. Coloca que apesar das
peculiaridades das unidades, seria importante que o documento da Reitoria adotasse um padrão,
com orientações gerais. Quanto ao PGC, pergunta sobre as orientações gerais de como proceder.
Pettenon coloca que todas as atividades podem ser executadas remotamente. Quanto ao PGC
informa que não será postergado e deverá ser feito de maneira remota. Presidente Carla
pergunta se alguém é a favor de cancelamento do calendário acadêmico ou a suspensão por 03
semanas. Socal entende que é inviável cancelar calendário; mais sensato seria realizar as
atividades remotamente. Presidente Carla coloca em apreciação que a partir de amanhã o IFFar
suspenda todas as atividades presenciais e que estas sejam realizadas remotamente. Pergunta se
alguém é contrário. Não houve manifestações. Deste modo, informa que estará sendo expedida a
orientação geral. Presidente Carla informa que a reunião do CONSUP prevista para amanhã está
suspensa. A seguir passa para a constituição do comitê institucional de emergência. Solicita que
cada Diretor e Pró-reitor encaminhe o nome das pessoas indicadas até às 14 horas para o
gabinete. Por fim, coloca que será necessária uma chamada de reunião extraordinária do CODIR
ainda essa semana, remotamente. Pede licença para participar de uma reunião com as
instituições de ensino de Santa Maria para alinhar essas questões; Arthur fará a leitura dos
encaminhamentos. Arthur faz a leitura dos encaminhamentos: suspensão das atividades
presenciais por três semanas e atividades letivas remotamente (SIGAA); cada uma das unidades
irá se reunir com os servidores para alinhar as rotinas; serviços estritamente essenciais serão
feitos por rodizio, os demais remotamente; contratos: será suspensa a cobrança de aluguel;
editais terão prorrogação dos prazos; casa do estudante: suspensão de funcionamento, sendo que
será pago auxílio eventual para os alunos que possuam residência distante do campus possam se
locomover; chamadas orais os campi devem decidir. Ainda, Arthur informa que as orientações
serão encaminhadas hoje à tarde, inclusive com o devido amparo legal.

119

Principais encaminhamentos:

120
121

- suspensão das atividades presenciais por três semanas e atividades letivas remotamente
(SIGAA);
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- cada uma das unidades irá se reunir com os servidores para alinhar as rotinas; serviços
estritamente essenciais serão feitos por rodizio, os demais remotamente;

124

- contratos: será suspensa a cobrança de aluguel;

125

- editais terão prorrogação dos prazos;

126
127

- casa do estudante: suspensão de funcionamento, sendo que será pago auxílio eventual para os
alunos que possuam residência distante do campus possam se locomover;

128

- chamadas orais os campi devem decidir.

129
130
131

Não havendo mais nenhum assunto, encerrou-se a reunião, às 11 horas e 30 minutos horas e a
servidora Rita de Cassia Berni efetuou o registro desta sessão.

SECRETÁRIA

RITA DE CASSIA BERNI

PRESIDENTE

CARLA COMERLATO JARDIM
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