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1 Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas e quatro 

2 minutos, no Campus Bento Gonçalves do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

3 Rio Grande do Sul, localizado na Avenida Osvaldo Aranha, 540, na cidade de Bento Gonçalves/RS, 

4 foi realizada a terceira reunião extraordinária do Conselho do Campus do ano de 2022. A sessão 

5 foi presidida pela presidente substituta do Conselho, professora Luciana Pereira Bernd. Estiveram 

6 presentes os seguintes conselheiros: representantes discentes – Francimara do Nascimento 

7 Alves Ferreira (titular), Alexandra Aimi (titular) e Andriele Rodrigues Barbosa (2ª suplente); 

8 representantes docentes – Marleide Costa Canizares (titular); Minéia Frezza (titular) e Josiane 

9 Pasini (1ª suplente); representantes técnico-administrativos – Fernando Ângelo Pancotto Junior 

10 (titular), Rodrigo Tusset (titular) e Gisele Navarini Cini (1ª suplente). Justificaram a ausência os 

11 conselheiros discentes Gabriel Zanon (titular) e Carlos Alberto Caio Ferri (1º suplente); o 

12 conselheiro docente Henri Luiz Fuchs (titular); o conselheiro técnico-administrativo Ademar 

13 Kuminiki (titular) e os representantes da comunidade externa – Luciana Marion Fagundes da Silva 

14 (titular) e Edson Bonato (suplente). Também estiveram presentes, como convidados, a 

15 conselheira docente Roselaine Neves Machado (2ª suplente); e os servidores Áureo Vandré 

16 Cardoso e Jônatan Müller, que integravam a composição anterior do Conselho. Secretariou a 

17 reunião a servidora Sandra Nicolli Piovesana. Pauta da reunião: 1. Posse dos novos membros; 2. 

18 Recomposição das Comissões Permanentes do Conselho do Campus: Comissão de Legislação e 

19 Normas (CLN); Comissão de Assuntos Administrativos e Desenvolvimento Institucional (CAADI); 

20 e Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE); 3. Recomposição da Comissão Eleitoral 

21 Permanente do Campus Bento Gonçalves; 4. Assuntos gerais. Expediente: não houve 

22 manifestações. Ordem do dia: Pauta aprovada. 1. Posse dos novos membros. A presidente 

23 substituta do Conselho, Luciana Pereira Bernd deu as boas-vindas aos novos conselheiros, que 

24 foram nesse momento empossados e assinaram seus respectivos termos de exercício. Luciana 

25 também agradeceu aos antigos conselheiros, cujo mandato se encerrava, pela  importante 

26 participação ao longo de seus mandatos. 2. Recomposição das Comissões Permanentes do 
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27 Conselho do Campus: Comissão de Legislação e Normas (CLN); Comissão de Assuntos 

28 Administrativos e Desenvolvimento Institucional (CAADI); e Comissão de Ensino, Pesquisa e 

29 Extensão (CEPE). A pedido da presidente substituta do Conselho, os antigos conselheiros 

30 presentes à reunião explicaram o funcionamento das comissões e a dinâmica que utilizaram na 

31 emissão de pareceres durante seus mandatos. Eles esclareceram dúvidas dos atuais conselheiros, 

32 deram dicas e sugestões, e colocaram-se à disposição para auxiliá-los nesse início de mandato. 

33 Na sequência, a presidente substituta do Conselho propôs que os conselheiros titulares 

34 presentes se voluntariassem a compor a comissão de sua preferência e os ausentes 

35 preencheriam as vagas faltantes. Ao final, ficou definida a seguinte composição: Comissão de 

36 Legislação e Normas (CLN) – Gabriel Zanon (conselheiro discente), Marleide Costa Canizares 

37 (conselheira docente), Ademar Kuminiki (conselheiro técnico-administrativo); Comissão de 

38 Assuntos Administrativos e Desenvolvimento Institucional (CAADI) – Alexandra Aimi (conselheira 

39 discente), Henri Luiz Fuchs (conselheiro docente), Rodrigo Tusset (conselheiro técnico- 

40 administrativo); Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) – Francimara do Nascimento 

41 Alves Ferreira (conselheira discente), Minéia Frezza (conselheira docente), Fernando Ângelo 

42 Pancotto Junior (conselheiro técnico-administrativo). 3. Recomposição da Comissão Eleitoral 

43 Permanente do Campus Bento Gonçalves. A presidente substituta do Conselho, professora 

44 Luciana Pereira Bernd, informou que no processo eleitoral conduzido pelo próprio Conselho do 

45 Campus não haviam sido preenchidas todas as vagas e que, após consulta aos membros da 

46 composição anterior, alguns haviam aceitado permanecer e serem reconduzidos. Porém, ainda 

47 faltavam dois titulares e um suplente do segmento discente; e um titular do segmento docente. 

48 A pedido da presidente substituta, o servidor técnico-administrativo Áureo Vandré Cardoso, 

49 atual presidente da Comissão Eleitoral Permanente (CEP-BG), fez um relato acerca das 

50 atribuições e do funcionamento da comissão, colocando-se à disposição para continuar na 

51 presidência, se necessário. A conselheira docente Minéia Frezza prontificou-se a compor a 

52 comissão. Assim, deliberou-se pela aprovação dos seguintes nomes: representantes do corpo 

53 docente: Fabiane Cristina Brand (titular) Ivan Prá (titular), Minéia Frezza (titular) e Onorato Jonas 

54 Fagherazzi (suplente); representantes do corpo técnico-administrativo: Áureo Vandré Cardoso 

55 (titular), Jair Matias da Rosa (titular), Sandra Maria Dill Silveira Trucolo* (titular – *não fazia parte 

56 da composição anterior, tendo sido convidada previamente para esta nova composição) e Daniel 

57 de Moura (suplente). Quanto ao segmento discente, como ainda faltavam dois titulares e um 

58 suplente, ficou definido que os conselheiros discentes tentariam indicar, até o dia 26/09/2022, 

59 os nomes faltantes. 4. Assuntos gerais. A conselheira Minéia Frezza agradeceu aos antigos 
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60 conselheiros pelo apoio disponibilizado. Na sequência, foram repassadas orientações referentes 

61 à forma de comunicação, via e-mail, entre os conselheiros e seus respectivos segmentos, bem 

62 como quanto à participação nas reuniões, que tem prioridade sobre qualquer outra atividade da 

63 instituição, por tratar-se de convocação. Nada mais havendo a tratar, a presidente substituta do 

64 Conselho agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião, às dezessete horas 

65 e dez minutos. E, para constar, eu, Sandra Nicolli Piovesana, secretária do Conselho do Campus 

66 Bento Gonçalves, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pela 

67 presidente substituta. Bento Gonçalves, vinte e um de setembro de dois mil e vinte e dois. 
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