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ATA ORDINÁRIA Nº 02/2019

1

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às catorze horas, no Campus Bento

2

Gonçalves do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, localizado

3

na Avenida Osvaldo Aranha, 540, na cidade de Bento Gonçalves/RS, foi realizada a segunda

4

reunião ordinária do Conselho do Campus do ano de 2019. A sessão foi presidida pela presidente

5

do Conselho, professora Soeni Bellé. Estiveram presentes os seguintes conselheiros:

6

representantes discentes – João Luiz Tesser Gugel (1º suplente) e Luísa Gabriela Rabaioli (3ª

7

suplente – tomou posse nesta reunião); representantes docentes – Alexandre Gomes Ribeiro

8

(titular), Isadora Finoketti Malicheski (titular) e Leonardo Cury da Silva (titular); representantes

9

técnico-administrativos – Leandro Rocha Vieira (titular), Leonardo Alvarenga Pereira (titular) e

10

Raquel Fronza Scotton (titular); Alexandre de Oliveira Frozza (representante da comunidade

11

externa suplente – tomou posse nesta reunião). Também esteve presente a servidora Cláudia

12

Lorenzon, que foi convidada a se manifestar. Secretariou a reunião a servidora Sandra Nicolli

13

Piovesana. Pauta da reunião: 1. Aprovação da ata da 1ª reunião ordinária de 2019 (realizada em

14

14/03/2019); 2. Apreciação da solicitação de liberação de horário para qualificação do servidor

15

Bruno Cisilotto – Processo nº 23360.000191/2019-34; 3. Apreciação do Regimento Interno do

16

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade (NEPGS); 4. Assuntos Gerais. Ordem do

17

dia: 1. Aprovação da ata da 1ª reunião ordinária de 2019 (realizada em 14/03/2019). Não houve

18

ressalvas. Em regime de votação: ata aprovada por unanimidade. 2. Apreciação da solicitação

19

de liberação de horário para qualificação do servidor Bruno Cisilotto – Processo nº

20

23360.000191/2019-34. Em regime de votação: liberação de horário aprovada, com a ressalva

21

de que sejam corrigidos os períodos de aula e distribuição da carga horária de trabalho do

22

servidor nas segundas-feiras. 3. Apreciação do Regimento Interno do Núcleo de Estudos e

23

Pesquisas em Gênero e Sexualidade (NEPGS). A conselheira Raquel Fronza Scotton propôs que

24

no Art. 5º, Parárafo único fosse acrescentada a frase “sem prejuízo das demais atribuições dos

25

servidores e alunos envolvidos”, o que foi aprovado por todos os conselheiros. Em regime de

26

votação: regimento aprovado por unanimidade. 4. Assuntos Gerais. A presidente do Conselho

27

do Campus, professora Soeni Bellé, comentou que foi criado um grupo de trabalho, composto

28

por servidores e discentes, com a finalidade de apresentar propostas para melhorar a

29

organização do estacionamento do campus. Na sequência, Soeni informou que, a fim de atender

30

a uma reivindicação dos estudantes, o Setor de Enfermagem ampliará em trinta minutos o

31

horário de atendimento. Após, a conselheira Isadora Finoketti Malicheski comunicou que irá se

32

licenciar do Conselho do Campus até o final do ano de 2019, em virtude de afastamento para

33

capacitação, devendo, nesse período, ser convocado o suplente. Nada mais havendo a tratar, a

34

presidente do Conselho do Campus agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a

35

reunião, às catorze horas e vinte e cinco minutos. Encerro, assim, esta ata, que será assinada por

36

mim e pelos demais presentes.
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