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CARLA COMERLATO JARDIM

x
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PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO
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x
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PRÓ-REITORA DE
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x
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PRÓ-REITOR DE ENSINO
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JOZE M. DOS SANTOS ANDRADE

08

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO

09

PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO
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12

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

RAQUEL LUNARDI

ARTHUR PEREIRA FRANTZ

DIRETOR-GERAL/FW
DIRETORA-GERAL/FW
SUBSTITUTA

CARLOS GUILHERME TROMBETTA

16

DIRETOR-GERAL/JA

CARLOS ROBERTO DEVINCENZI

17

DIRETOR-GERAL/JA

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

x

ANA PAULA DA SILVEIRA RIBEIRO
x

LISANDRA PINTO DELLA FLORA
x
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DIRETORA-GERAL/CAU
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ANALICE MARCHEZAN
x
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x
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A reunião tem início às 09 horas e 12 minutos e Presidente Carla informa que a pauta será os
relatos das atividades remotas e providências adotadas. Presidente Carla pergunta se algum
dirigente deseja incluir uma pauta específica. A Diretora-Geral do Campus Santo Augusto,
Verlaine Denize Brasil Gerlach, solicita a inclusão de pauta referente à doação de alimentos pelos
recursos do PNAES. Verlaine coloca que existem dúvidas sobre como executar esse recurso.
Informa que foi organizada uma proposta para utilizar o contrato vigente de alimentação, o qual
possuía um tipo de objeto proposto. Relata que cada campus esta adotando uma metodologia, os
que estão doando já possuíam uma produção própria. O Diretor Geral do campus Frederico
Westphlaen, Carlos Guilherme Trombetta, coloca que o refeitório no campus é terceirizado;
realizaram doações dos alimentos e relata que não possuem estoque de gêneros alimentícios. O
Diretor de Assistência Estudantil, Hermes Uberti, apresenta um arrazoado sobre os recursos
adquiridos referente alimentação escolar. Coloca que o PNAES retoma a questão do cunho social
e assistencial e a lei encaminha uma série de cuidados de higiene e também a questão jurídica.
Quanto o local de fornecimento de alimentação; a lei apresenta a possibilidade de ceder à
alimentação pronta dentro do espaço escolar, algo que fica na contramão relativo à aglomeração
nos espaços. A lei trás a possiblidade de distribuição de gêneros: levar esses itens à casa do
estudante ou estabelecer um ponto de distribuição ou ainda distribuir para rede socioassistencial
(cozinhas comunitárias, CRAs e restaurantes populares). Neste caso, deveriam ter um
acompanhamento de que os estudantes estivessem tendo acesso a essa alimentação, o que
dificultaria a distribuição. Pontua outra questão: quem seriam os beneficiários e de que forma
deveria ser analisada a distribuição. Coloca que utilizar o ranqueamento do CAD único seria uma
possibilidade. A lei fala também que é atribuição da nutricionista a organização desses cardápios.
Em algumas unidades não tem o profissional de nutrição e não tem o conselho de alimentação
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escolar estruturado; nesse caso alguém deveria assumir essa questão. Quanto à questão da
chamada pública, o único campus que tinha era São Vicente do Sul para adquirir os gêneros da
agricultura familiar. Quanto à doação de alimentos relata que foi realizado pela ampla maioria das
unidades. Agora a questão é a continuidade dessa distribuição. O posicionamento da assistência
inicialmente foi contrário ao que foi posto, mas após receberam um manual de orientações com
esclarecimentos. Diante disso, o posicionamento da assistência é que cada unidade usando de sua
autonomia, avalie a possibilidade e uma vez tomada à decisão de realizar a distribuição, que
sejam levados em conta todos os preceitos quanto aos protocolos de segurança. Verlaine coloca
que o campus Santo Augusto ainda não tomou posição, pois considera difícil fazer entrega nos
municípios. O que tinha em estoque foi entregue à secretaria do município. A nutricionista fez
uma proposta baseado em um contrato de refeições prontas e foi encaminhada para consulta da
Procuradoria. Entende que cada unidade tem um formato, mas percebe que seria importante se
todas as unidades tivessem uma regra geral para seguir; percebe complicado cada campus adotar
uma metodologia nesse caso. Presidente Carla coloca que os campi que tem realizado doação são
os que têm produção própria, sendo que as unidades possuem realidades diferentes, o que se
apresenta como um entrave para uma postura mais generalizada de atuação em todos os campi.
O Diretor Geral do campus Alegrete, Rodrigo Ferreira Machado, coloca que tem trabalhado com
os insumos que possuem em estoque. Quanto à questão do objeto para aquisição dos kits
prontos com esse recurso, seria possível? Presidente Carla solicita que Procurador se manifeste
sobre essas questões. O Procurador Milton Guilherme Pfitscher coloca que estava acompanhando
essas discussões no grupo de procuradores e que já haviam falado sobre a possibilidade de
realizar a dispensa de licitação e informa que é possível. Quanto à proposta para utilizar o
contrato de refeições prontas, considera como inviável, padece de legalidade, mas precisaria
analisar o contrato. Solicita para que Verlaine encaminhe a proposta organizada pela
nutricionista. Verlaine pergunta se a dispensa de licitação refere-se aos fornecedores da chamada
pública. Procurador Guilherme informa que sim. Hermes coloca sobre os posicionamentos
diferentes; relata que é uma responsabilidade do IF por lei reservar 30% do recurso e fazer a
chamada pública. Em 2019 os campi que fizeram a chamada pública: JG, JC, PB, SR, Sto Aug e SVS.
Presidente Carla coloca que Verlane trás a proposta de que todas as unidades tenham o mesmo
procedimento quanto à doação de alimentos e essa proposta não se alinha com a orientação
institucional, a qual permite às cada unidade tratar essa possibilidade de doação de alimentos
dentro das suas características. Pergunta à Verlaine se o campus tem uma proposta em como
atingir essa proposta de uma ação padronizada. Verlaine coloca que diante de tudo que foi
colocado, a questão da padronização torna-se inviável neste momento. Para aqueles campi que
possuem gestão de refeitório é um cenário, para aqueles que não têm fica mais difícil, pois há
estudantes oriundos de vários municípios. Coloca que hoje não vê como o campus Santo Augusto
possa fazer esse processo dentro da dispensa de licitação, considerando a distribuição, com
diversas pessoas envolvidas. Pensa que a decisão possa ser uma para quem tem refeitório e outra
decisão para quem não tem. A Diretora Geral do Campus Santa Rosa, Renata Rotta, coloca que
todos estão fazendo o máximo de esforço, mas algumas questões legais devem ser observadas.
Coloca que a única forma para Campus Santa Rosa seria por dispensa de licitação para compra de
cestas básicas, mas esbarra na questão orçamentária, tendo que rever quais alunos deixariam de
receber os auxílios para promover a doação de alimentos, o que considera não ser possível neste
momento. O Diretor Geral do Campus Santo Ângelo, Adilson Ribeiro Paz Stamberg, coloca que
para o Campus Santo Ângelo também é inviável, considerando a questão de logística e
orçamentária. Presidente Carla coloca como encaminhamento que as unidades que conseguem
fazer a doação por estoque, com gestão própria e produção própria e se organizam para seguir
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com essa distribuição. Os demais campi seguem no formato realizado até o momento, ou seja, já
foi doado o que havia dentro das unidades e hoje o foco serão os auxílios, e caso haja
questionamentos deve ser explicado o contexto de cada unidade. Ainda, caso haja algum aluno
que esteja em situação delicada, existe a politica de auxílio eventual. Na sequência a Pró-Reitora
de Extensão, Raquel Lunardi, coloca que teve retorno da SETEC referente totalidade das vagas dos
cursos FIC/EAD. Informa que haverá uma reunião hoje à tarde com DEPEPs para organização
desses cursos o mais breve possível. Presidente Carla coloca que todos os cursos iniciarão final de
maio e que essa ação deve ser realizada rapidamente. Relata também que o TED deverá ser
tramitado o mais rápido possível. O Pró-Reitor de Administração, Vanderlei José Pettenon, pontua
que o TED para os cursos EAD está disponível, deve ser organizado o detalhamento deste termo;
o TED para o enfrentamento da COVID-19 está aguardando ajuste de valores. Verlaine pergunta
quais cursos foram contemplados para os campi. Raquel coloca que vai encaminhar a relação dos
cursos para a lista CODIR. Verlaine pergunta sobre recursos da emenda parlamentar da Fernanda
Melchionna. Presidente Carla coloca que essa emenda trata de diversidade e inclusão, destinado
R$ 100.000,00 e que o valor seja dividido de forma igual entre as unidades. O Pró-Reitor de
Ensino, Edison Gonzague Brito da Silva pontua que referente às ações inclusivas uma das
definições é a divisão igualitária entre as unidades. O Pró-Reitor De Administração, Vanderlei José
Pettenon relata que o prazo limite para empenho da emenda parlamentar é dia 24 de junho. A
Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional, Nídia Heringer, pontua que referente à
especificidade da sustentabilidade havia como data base para empenho o dia 30 de abril. Em
reunião com a PROEX, foi analisado o PDI para verificar o que já havia sido atendido e uma das
complementações previstas refere-se às usinas fotovoltaicas, bem como uma central de
acompanhamento dessas usinas. Presidente Carla coloca que temos R$ 110.000,00 dividido para
os 11 campi para diversidade e inclusão e R$ 140.000 pra estruturação dos NEGA. Verlaine
pergunta como será realizada a prestação de contas. Presidente Carla coloca que cada campus,
através dos NUGEDIs, define o que é necessário (mobiliário, computadores) para diversidade e
inclusão, bem como a estruturação dos NEGA. Pettenon coloca que na prestação de contas
deverá ser apresentado o que foi realizado em cada uma dessas ações. Presidente Carla pergunta
para Pettenon sobre o texto para as empresas prestadoras de serviço. Pettenon informa está
finalizando o texto. Presidente Carla pontua sobre a possibilidade de auxilio emergencial para
alunos do PROFEPT, conforme solicitação do Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação,
Arthur Pereira Frantz. Presidente Carla informa que foi realizada consulta junto ao Procurador
Guilherme e este manifestou que os recursos do PNAES não podem ser utilizados na pósgraduação, pois o plano vincula o recurso aos estudantes de graduação. A partir dessa
informação, Presidente Carla solicitou ao Edison e ao Procurador que considerassem essa
concessão a partir dos 5% do orçamento de custeio para assistência estudantil. Nesse sentido, o
Procurador informou que não há qualquer impedimento. Presidente Carla solicita para que Arthur
e Edison realizem essa articulação para viabilizar a questão da liberação do recurso por meio dos
5% do recurso institucional aos alunos do PROFEPT e dos demais cursos de pós-graduação. Arthur
coloca que referente à realização do ENA não há previsão de data do próximo exame. Presidente
Carla consulta se mais algum dirigente tem inclusão de pauta. Pettenon informa que gostaria de
incluir a pauta referente à contratação de Intérpretes de Libras. Informa que o campus Santo
Ângelo ficou com a incumbência de realizar o processo de dispensa desses profissionais. O
processo foi finalizado e a dúvida seria se haveria a contratação desses profissionais em razão da
orientação de não realizar novas contratações. A CAI justificou a necessidade de contratação de
forma imediata desses profissionais para atendimento dos estudantes, mesmo que remotamente
e o campus questiona se haverá a liberação da contratação desses profissionais. Presidente Carla
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passa a palavra para a Diretora Geral do Campus São Borja, Carla Tatiana Zappe. Carla Zappe
reforça a contratação dos intérpretes, pois os alunos necessitam desse atendimento, sendo
fundamental para manter o processo de aprendizagem. Pettenon informa que será realizada uma
contratação única para todas as unidades. Presidente Carla informa que deve ser aberto um
processo eletrônico com todas as justificativas, a exemplo da contratação dos professores
substitutos. Nídia informa que o Diretor Geral do Campus Alegrete, Rodrigo Ferreira Machado,
teria uma pauta sobre estágio probatório. Nidia informa que não foi realizada nenhuma alteração
referente às movimentações funcionais (progressões, estágios probatório), sendo que os prazos
estão com andamento normal. Presidente Carla pergunta se mais algum dirigente teria pauta.
Edison coloca que referente o recurso de 5% não há problema para operacionalizar a questão do
auxilio para estudantes de pós-graduação. Solicita que Arthur verifique o levantamento dos
alunos que necessitam do auxílio para que realize os pagamentos. Ainda, Edison pergunta quanto
aos intérpretes de Libras, se haverá uma averiguação quanto à fluência desses profissionais que
irão atuar. Pettenon coloca que não se preocupou com essa questão, pois o Campus Santo Ângelo
conduziu o processo e devem ter verificado essa parte, mas que pode buscar a informação.
Presidente Carla pede para que Pettenon verifique como esse serviço será contratado referente à
fluência dos profissionais, tendo em vista que é um serviço que será contratado por meio de uma
empresa. Adilson Ribeiro Paz Stamberg coloca que entrou em contato com a Coordenação de
Licitações do campus e foi informado que houve a exigência de qualificação mínima, conforme
acordado com as intérpretes de libras do campus. O Diretor Geral do Campus Panambi,
Alessandro Callai Bazzan, pergunta se para os alunos da pós-graduação o auxílio concedido será
somente da inclusão digital ou se o auxílio eventual também poderá ser solicitado. Ainda, pontua
que não está claro se será utilizado o mesmo regramento da resolução que define o edital de
permanência, ou seja, se o aluno que está inscrito em apenas uma disciplina tem direito ao
auxílio. Presidente Carla coloca que para os alunos da pós-graduação entende que deve ser dada
a mesma prerrogativa dos demais alunos, utilizando os mesmos critérios. Quanto à segunda
questão, referente ao número de disciplinas, solicita que Edison esclareça. Edison coloca que
existe um quantitativo mínimo de disciplinas que o estudante deve cursar e esse percentual está
previsto na resolução. Ainda, Edison pontua que o auxílio solicitado pelo Arthur para os
estudantes da pós-graduação seria apenas o de inclusão digital, sendo que a liberação de outro
tipo de auxílio não foi objeto de consulta junto ao procurador. Presidente Carla entende que ao
liberar esse auxílio para os alunos da pós-graduação não percebe óbice para que esses alunos
solicitem outros tipos de auxílio. Solicita ao Diretor da Coordenação de Assistência Estudantil,
Hermes Uberti, para que esclareça a questão. Hermes explica que, referente ao quantitativo de
disciplinas para recebimento do auxílio, a resolução nº 03 remete para a resolução nº 12, sendo
que consta estabelecido um quantitativo mínimo para que o aluno possa ter direito ao auxílio.
Quanto à questão do auxílio para alunos da pós-graduação informa que a consulta realizada junto
ao Procurador foi apenas da inclusão digital. Se houver outro tipo de concessão entende que deve
ser revista toda a sistemática para operacionalização deste procedimento. Presidente Carla
pontua que Arthur e Edison irão verificar a melhor forma de operacionalizar e definir o
encaminhamento dessa questão. Na sequência, Presidente Carla relata que os mandatos dos
reitores do IFSC e IFRN encerraram e foram designados dois reitores pró-tempore. Informa que a
SETEC encaminhou ofício informando que os processos dos dois reitores estão sendo analisados,
pois alguns pontos do processo eleitoral estão desacordo com a legislação vigente. Após o relato
Presidente Carla pergunta se há mais algum ponto a ser tratado. Não havendo, encaminha a
reunião para encerramento às 11h e 47 minutos.
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Principais encaminhamentos:
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- referente à doação de alimentos – campus que possuem produção própria devem se organizar
para seguir com a distribuição. Os demais campi seguem no formato realizado até o momento.
Caso haja questionamentos deve ser explicado o contexto de cada unidade.
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- contratação de profissionais Intérpretes de Libras - deverá ser aberto um processo eletrônico
com todas as justificativas, para que seja dado encaminhamento das contratações.
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- prazos para movimentações funcionais (progressões, estágios probatório) - os prazos com
andamento normal.
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- Auxílio inclusão digital para estudantes de pós-graduação – Arthur e Edison irão proceder com a
operacionalização para liberação do auxílio. Demais auxílios Arthur e Edison irão verificar como
efetivar para os estudantes da pós-graduação.
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PRESIDENTE
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