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Às 17:30 horas do dia 13 de junho de 2018, na sala do Diretor-Geral do IFRS – Campus 

Canoas reuniram-se os membros do Conselho de Campus do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS – Campus Canoas (CONCAMP), para 

reunião extraordinária. Estavam presentes os seguintes membros: Claudio Enrique Fernández 

Rodriguez e Jaqueline Terezinha Martins Corrêa Rodrigues, representantes docentes, Jean 

Esperança e Marcelo Gonçalves da Silva, representantes dos técnicos administrativos, 

Fernanda da Silva Franca, representante dos discentes. A reunião foi secretariada pela chefe 

de Gabinete, Marilvana Helena Bertolini. O Presidente do conselho, Prof. Mariano Nicolao, 

iniciou a reunião dando as boas vindas a todos. O assunto da pauta foi sobre o Regimento 

Complementar Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – 

Campus Canoas. Depois de breves comentários referentes à estrutura do documento, 

ocorreram alguns apontamentos por parte dos conselheiros acerca do Art. 8º, após o Art. 37º 

(do Regimento Complementar) onde diz que servidores com função gratificada não podem 

concorrer a CIS. Igualmente o Art. 49 trada da mesma proibição para a Comissão Eleitoral. 

Mesmo caso para a CPPD com relação a FG e CD. Encaminhamento: O setor responsável 

pela edição do documento (DI) fará a revisão da estrutura do documento após isso, o 

documento será enviado, por e-mail, aos conselheiros e se tudo estiver adequado o Presidente 

do Conselho aprovará ad referendum. É necessário também encaminhar para  a Procuradoria 

Jurídica da Reitoria para parecer jurídico para verificar questões de legalidade e  princípio da 

isonomia.. Nada mais havendo a constar, encerro esta ata que vai assinada pelos presentes. 

Mariano Nicolao - _____________________________________________________ 

Claudio Enrique Fernández Rodriguez - ____________________________________ 

Jaqueline Terezinha Martins Corrêa Rodrigues - ______________________________ 

Jean Esperança - _______________________________________________________ 

Marcelo Gonçalves da Silva - ____________________________________________ 

Fernanda da Silva Franca - _______________________________________________ 

 


