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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2021 

            No dia vinte e nove do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e três 1 

minutos, realizou-se a primeira Reunião Extraordinária do Conselho de Campus (Concamp) 2 

do Campus Canoas do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio do Sul 3 

(IFRS), via webconferência. A Sessão foi convocada e presidida pela Presidente do Conselho, 4 

professora Patrícia Nogueira Hübler, e secretariada pela servidora Nara Milbrath de Oliveira. 5 

Além da presidente, estiveram presentes os conselheiros representantes docentes titulares 6 

Jaqueline Terezinha Martins Corrêa Rodrigues, Omar Júnior Garcia Silveira, os conselheiros 7 

representantes técnicos administrativos titulares Aline Martins Mesquita e Marcelo 8 

Gonçalves da Silva e a conselheira representante discente titular Vera Teresinha Daniel 9 

Stringhini. Esteve presente, como convidado, o coordenador de Desenvolvimento 10 

Institucional, Vitor Secretti Bertoncello. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1.  11 

Deliberação da solicitação de afastamento do professor Sandro José Ribeiro da Silva, para 12 

qualificação com substituição em curso de doutorado. A presidente do conselho iniciou a 13 

reunião cumprimentando e agradecendo a participação de todos(as). Logo em seguida, 14 

lembrou as regras de participação na reunião, através de webconferência, e apresentou a 15 

pauta. Não havendo solicitação de inclusão de itens de pauta pelos conselheiros, passou-se 16 

para discussão. Ordem do dia.   1.  Deliberação da solicitação de afastamento do professor 17 

Sandro José Ribeiro da Silva, para qualificação com substituição em curso de doutorado. A 18 

professora Patrícia apresentou a pauta e disse que de acordo com a Resolução nº 11 de 19 

outubro de 2019 o professor Sandro é o próximo a se afastar e que o mesmo enviou todos os 20 

documentos à Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP), conforme a Instrução Normativa 21 

do IFRS nº 02 de 24 de agosto de 2018. Em seguida, solicitou a manifestação dos 22 

conselheiros e da conselheira Aline Mesquita, como coordenadora da CGP. A coordenadora 23 

da CGP disse que o processo está todo de acordo com as normativas e que temos um 24 

professor substituto selecionado, o qual iniciará suas atividades em março, se o afastamento  25 

for aprovado. Informou que, neste caso, entrará em contato com o professor substituto na 26 

próxima semana. Não havendo manifestações dos demais conselheiros, a presidente passou 27 

para votação. Em regime de votação: O afastamento do professor Sandro José Ribeiro da 28 

Silva, para qualificação com substituição em curso de doutorado foi aprovado por 29 

unanimidade. Agradecendo a presença de todos os conselheiros, as quatorze horas e oito 30 

minutos, a Presidente do Conselho, professora Patrícia Nogueira Hübler, encerrou a reunião. 31 

E, para constar, eu, Nara Milbrath de Oliveira, secretária do Conselho de Campus, lavrei a 32 

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Canoas, 33 

vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e um. 34 
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