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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02/2021 
 

No dia quinze do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dez horas, realizou-se a segunda 1 

Reunião Ordinária do Conselho de Campus (Concamp) do Campus Canoas do Instituto Federal de 2 

Educação Ciência e Tecnologia do Rio do Sul (IFRS), via webconferência. A Sessão foi convocada 3 

e presidida pela Presidente do Conselho, professora Patrícia Nogueira Hübler, e secretariada pela 4 

servidora Nara Milbrath de Oliveira. Além da presidente, estiveram presentes os conselheiros 5 

representantes docentes titulares Jaqueline Terezinha Martins Corrêa Rodrigues, Omar Júnior 6 

Garcia Silveira e, o representante suplente, Claudio Enrique Fernández Rodríguez; os 7 

conselheiros 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 Institucional, 10 

Vitor Secretti Bertoncello. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Aprovação da Ata 11 

da 1ª reunião ordinária de 2021, realizada no dia 10/02/ 2021, da Ata da 2º reunião 12 

extraordinária de 2021, realizada no dia 11/03/ 2021 e da ata da 3º reunião extraordinária de 13 

2021, realizada no dia 30/03/2021; 2. Apreciação e deliberação sobre a solicitação de 14 

prorrogação da ação de desenvolvimento em serviço para qualificação da servidora Eliandra 15 

Silva Model; 3. Constituição de um grupo de trabalho (GT) para a elaboração de edital para a 16 

eleição de membros do Concamp, representantes da comunidade externa, com mandato a 17 

partir de 10 de julho de 2021, conforme definição do regimento: 3.1. Capítulo III, Art. 4º O 18 

Conselho do Campus será composto por: V - 2 (dois) representantes titulares da comunidade 19 

externa e seus respectivos suplentes, indicados por organizações a partir de edital próprio que 20 

o Conselho do Campus elaborará e fará publicar, e eleitos por maioria do Conselho do Campus, 21 

com mandato de 2 anos; 4. Assuntos gerais. A presidente do conselho iniciou a reunião 22 

cumprimentando e agradecendo a participação de todos(as). Logo em seguida, lembrou as regras 23 

de participação na reunião através de webconferência e apresentou a pauta. Não havendo 24 

solicitação de alterações nos itens da pauta pelos conselheiros, passou-se para discussão de cada 25 

um. Ordem do dia. 1. Aprovação da Ata da 1ª reunião ordinária de 2021, realizada no dia 10/02/ 26 

2021, da Ata da 2ª reunião extraordinária de 2021, realizada no dia 11/03/ 2021 e da ata da 3ª 27 

reunião extraordinária de 2021, realizada no dia 30/03/2021. A presidente questionou aos 28 

conselheiros se haveria alguma correção ou alteração a ser feita nas Atas. Não havendo 29 



considerações, passou para votação. Em regime de votação: As Atas foram aprovadas por 30 

unanimidade.  2. Apreciação e deliberação sobre a solicitação de prorrogação da ação de 31 

desenvolvimento em serviço para qualificação da servidora Eliandra Silva Model. A presidente 32 

esclareceu que o processo de solicitação de prorrogação de afastamento está completo, seguiu 33 

os ritos adequados, que todos os documentos foram enviados e que a servidora está solicitando 34 

redução de quarenta por cento da sua carga horária semanal de trabalho para participação de 35 

ação de desenvolvimento em serviço para qualificação em curso de mestrado, sem necessidade 36 

de compensação, de acordo com o Art. 36 do Programa de Capacitação dos Servidores do IFRS 37 

(Resolução Consup nº114, de dezesseis de dezembro de 2014). Destacou que se trata de uma 38 

renovação de um pedido que já foi aprovado por este conselho. Em regime de votação: As Atas 39 

foram aprovadas por unanimidade. 3. Constituição de um grupo de trabalho (GT) para a 40 

elaboração de edital para a eleição de membros do Concamp, representantes da comunidade 41 

externa, com mandato a partir de 10 de julho de 2021, conforme definição do regimento: 3.1. 42 

Capítulo III, Art. 4º O Conselho do Campus será composto por: V - 2 (dois) representantes 43 

titulares da comunidade externa e seus respectivos suplentes, indicados por organizações a 44 

partir de edital próprio que o Conselho do Campus elaborará e fará publicar, e eleitos por 45 

maioria do Conselho do Campus, com mandato de 2 anos. A presidente disse que a Comissão 46 

Permanente de Processo Eleitoral, recomposta neste ano, está trabalhando no Edital para eleição 47 

dos novos membros do Conselho de Campus e que acredita que este esteja finalizado antes da 48 

data do dia dez de julho, quando vencem os atuais mandatos. Afirmou que os atuais conselheiros 49 

precisam eleger os representantes da comunidade externa como prevê o regimento interno. Em 50 

função disso propõe a criação de um GT para elaboração do Edital para eleição dos membros 51 

externos, cuja aprovação do texto seja feita na Reunião Ordinária do dia dezesseis de junho, 52 

prevendo a homologação do resultado e eleição antes do dia dez de julho, provavelmente em 53 

uma reunião extraordinária. Desta forma haverá o alinhamento das datas de mandato dos 54 

representantes da comunidade interna com os da comunidade externa. A proposta foi aceita e o 55 

GT foi constituído pelas conselheiras Aline Mesquita e Vera Stringhini e pelo conselheiro Omar 56 

Silveira. A presidente sugeriu que uma das vagas de conselheiro da comunidade externa seja 57 

destinada para egressos. O conselheiro Claudio disse que para escolha dos representantes 58 

externos no Consup foram feitos dois editais e que acha boa a ideia de uma das vagas ser para 59 

egresso do Campus e sugere que os Editais do Consup números 38 e 39 de 2020 sejam usados 60 

como modelos para nossos editais. Acrescentou que como não temos no regimento vagas 61 

específicas para egressos, que pode ser contemplado nessas vagas de comunidade externa, que 62 

é uma ideia interessante. O conselheiro Omar e a conselheira Jaqueline também concordaram 63 

com a ideia de uma das vagas ser preenchida por egresso. Em função das férias dos conselheiros 64 

docentes em maio e do prazo de envio da pauta, com os respectivos documentos, para a 65 

secretaria do Conselho com dez dias de antecedência da reunião, a reunião ordinária do dia 66 

dezesseis de junho foi alterada para o dia vinte e dois de junho, deixando um prazo de doze dias 67 

após o retorno das férias para a elaboração da minuta do Edital. Nesta reunião também será 68 

definida a data da reunião extraordinária para a realização da eleição dos membros externos, 69 

entre os inscritos. 4. Assuntos gerais A presidente traz como informe que a minuta dos fluxos 70 



das atividades presenciais no campus foi elaborada pela equipe diretiva, porém não trouxe para 71 

apreciação do Conselho, pois foi informada que a pró reitoria de ensino faria um documento para 72 

todos os campi, homogeneizando os procedimentos. Ponderou que como somos um dos últimos 73 

campi a iniciar as aulas do calendário acadêmico 2021, decidiu aguardar e caso não receba o 74 

documento da reitoria, consultará os conselheiros, podendo deliberarem por e-mail, sobre o 75 

documento com os fluxos para o nosso campus. A conselheira Jaqueline disse que, em conversa 76 

na reunião dos professores, surgiram dúvidas sobre o documento enviado pelo GT dos Espaços 77 

Físicos e que gostariam de fazer algumas contribuições: que no documento final fosse colocado 78 

os critérios que foram utilizados para utilização dos espaços; lembrar que as solicitações que 79 

constavam no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e nos últimos Plano de Ação como 80 

xerox e livraria, solicitações dos estudantes, não constam na planta que foi enviada; observar que 81 

setores que constam no regimento do campus não foram contemplados com algum espaço físico, 82 

mesmo que de forma coletiva, como por exemplo o setor de estágios. O conselheiro Omar 83 

ratificou as colocações da professora Jaqueline, como questões definidas na reunião dos 84 

professores para serem apontadas ao GT. A presidente disse que os apontamentos serão levados 85 

para o presidente do GT. Não havendo mais assuntos gerais, a Presidente do Conselho, 86 

professora Patrícia Nogueira Hübler encerrou a segunda reunião ordinária de dois mil e vinte um, 87 

agradecendo a presença de todos os conselheiros, às dez horas e vinte e nove minutos. E, para 88 

constar, eu, Nara Milbrath de Oliveira, secretária do Conselho de Campus, lavrei a presente ata 89 

que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Canoas, quinze de abril de 90 

dois mil e vinte e um.  91 
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