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No dia trinta do mês de setembro de dois mil e dezenove, às quinze horas e dez minutos, no Auditório 2 do
Campus Canoas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS),
localizado à Rua Maria Zélia Carneiro de Figueiredo, 870-A, bairro Igara III, Canoas/RS, reuniram-se
membros do Conselho de Campus (Concamp) para reunião extraordinária convocada pelo presidente do
órgão, Mariano Nicolao. Além do presidente, estiveram presentes os titulares docentes Jaqueline Terezinha
Martins Corrêa Rodrigues e Omar Junior Garcia Silveira, os técnicos administrativos Marcelo Gonçalves da
Silva, titular, e Aline Martins Mesquita, suplente de Sabrina Clavé Eufrásio, e o representante discente Sady
da Silva Souza. O outro titular discente, Carlos Alonso de Souza da Silva não compareceu. O presidente
iniciou saudando os presentes e promoveu a leitura da pauta com o seguinte conteúdo: a) liberação de carga
horária para capacitação/qualificação stricto sensu em mestrado do servidor Bruno Dornelles Reginatto,
psicólogo, matriculado ao Siape sob o número 1781838, conforme processo nº 23361.000313/2019-82, b)
liberação de carga horária para capacitação/qualificação stricto sensu em doutorado do servidor Paulo
Roberto Faber Tavares Junior, assistente em administração, matriculado ao Siape sob o número 2158743,
conforme processo nº 23361.000303/2019-47, e c) aprovação do Plano de Ação 2020 para o Campus Canoas,
conforme documentos encaminhados antecipadamente pela Coordenadoria de Desenvolvimento
Institucional. Em seguida, passou-se a ser analisada a pauta. O representante discente solicitou explicações
sobre o dispositivo que prevê a liberação de carga horária dos servidores para qualificação, o que foi
explicado pelo presidente e pela técnica Aline Martins Mesquita. Após análise da primeira solicitação, o
presidente colocou em votação a liberação de horária do servidor Bruno Dornelles Reginatto, que foi
aprovada por unanimidade. Ato contínuo, os membros apreciaram a solicitação de liberação de carga horária
do servidor Paulo Roberto Faber Tavares Junior, que foi aprovada por unanimidade. Passou-se, então para a
análise do Plano de Ação 2020 para o Campus Canoas. Após questionamentos, o presidente chamou para a
reunião o coordenador de Desenvolvimento Institucional do campus, Vitor Secretti Bertoncello, que explicou
o documento de gestão em pauta. Após as explicações, o presidente lembrou que o Plano de Ação deverá
necessariamente ser revisto em marco do próximo ano após o Congresso Federal aprovar a Lei Orçamentária
Anual. Depois de mais uma análise do documento, o Plano de Ação 2020 do Campus Canoas foi aprovado
por todos os membros, com a abstenção do representante discente Sady da Silva Souza. Nada mais a ser
tratado, o presidente, Mariano Nicolao, encerrou a reunião. E, para constar, eu, João Henrique Oliveira
Machado, secretariando o encontro lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue por mim datada e
pelos presentes assinada. Canoas, trinta de setembro de dois mil e dezenove.

