
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

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

Conselho de Campus

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 08/2021

No dia dezenove do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dez horas e onze

minutos, realizou-se a oitava Reunião Extraordinária do Conselho de Campus

(Concamp) do Campus Canoas do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia

do Rio do Sul (IFRS), via webconferência. A sessão foi convocada e presidida pela

presidente do Conselho, professora Patrícia Nogueira Hübler, e secretariada pela

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

conselheiros representantes docentes titulares Cláudia Brum de Oliveira Fogliarini

Filha, Claudio Enrique Fernández Rodríguez e, a representante docente suplente,

Naiara Greice Soares; os conselheiros representantes técnicos administrativos titulares

Carlton Fernandes Preigschadt e Alexsandra Alves de Brito; os conselheiros

representantes discentes titulares Paulo Ricardo Fontoura e Natália Fagundes de Jesus;

a conselheira representante da comunidade externa titular Sabrine de Jesus Ferraz

Faller. Também estiveram presentes como ouvintes os servidores: Aline Martins

Mesquita, Angélica Rodrigues Machado Costa, Jair Bruschi Junior, Julio Moisés da Silva,

Jean Carlos Esperança e Marcelo Gonçalves da Silva. A reunião foi convocada com a

seguinte pauta única: 1. Apreciação e deliberação sobre a minuta do edital de

afastamento de docentes com substituição, para capacitação/qualificação em

programas de Pós-graduação Stricto Sensu e Pós-doutorado, do campus Canoas. A

presidente do Conselho iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a

participação de todos(as). Logo em seguida, lembrou as regras de participação na

reunião através de webconferência: todos os microfones devem permanecer no

silencioso; apenas Conselheiros(as) têm direito à palavra; os(as) demais, ouvintes,

apenas se manifestam se convidados(as) pela Presidência do Conselho e a inscrição

do(a) Conselheiro(a) para falar se dá pela ferramenta “levantar a mão”, disponível

clicando sobre o seu nome de usuário, definir Status/Levantar a mão. Na sequência

apresentou a pauta e passou-se à discussão da mesma. Ordem do dia. 1. Apreciação e

deliberação sobre a minuta do edital de afastamento de docentes com substituição,

para capacitação/qualificação em programas de Pós-graduação Stricto Sensu e



Pós-doutorado, do campus Canoas. A professora Patrícia explicou que existe uma

Instrução Normativa que pede que a deliberação sobre o Edital seja feita em uma

reunião extraordinária com pauta única, por isso esse assunto não foi incluído na pauta

da sétima reunião extraordinária, em seguida, convidou o professor Claudio para fazer

mais esclarecimentos, pois o mesmo é o presidente da Comissão Permanente de

Pessoal Docente (CPPD) do Campus. O professor explica que a CPPD central estudou

fazer um único edital para o IFRS, mas decidiu manter o padrão dos anos anteriores.

Esclareceu que no nosso Campus temos um total de dez vagas para Afastamento

Docente, que é um direito dos docentes para qualificação em programas de Mestrado,

Doutorado ou estágio de Pós-doutorado e que os editais dos campi são feitos em uma

janela de tempo entre quinze de agosto e quinze de outubro, por este motivo a

solicitação de aprovação da minuta para seleção e classificação dos docentes

interessados. Informou que teremos o retorno do professor Vicente Zatti em outubro,

do professor Márcio Bigolin e da professora Patrícia Rosa no mês de março de dois e

vinte dois, portanto serão três vagas preenchidas neste edital que está aproveitando

toda a janela de tempo para dar mais tempo aos professores de organizarem a

documentação dos seus processos. A conselheira Alexsandra, que atua na

coordenadoria de Gestão de Pessoas, esclareceu que são sete vagas no total, pois são o

equivalente a dez por cento do total de professores do nosso campus. O professor

Claudio agradeceu o esclarecimento e informou que há uma emenda já acatada pela

CPPD, que foi enviada aos conselheiros por e-mail. A presidente passou a palavra aos

demais conselheiros e como não houve solicitou ao professor Claudio que

apresentasse a solicitação de destaque ao Edital. O conselheiro disse que foi um pedido

da Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP), que é o setor responsável por

encaminhar e receber a documentação dos professores, solicitou a redução do horário

de término, do último dia do prazo para entrega da documentação, das 23h e 59min

para as 17h, horário de funcionamento do setor, considerando que, se aprovado nesta

reunião e publicado nos próximos dias, o prazo para os professores montarem seus

processo será de três semanas, bem maior que nos anos anteriores. Dessa forma, a

própria CPPD acata e solicita o substitutivo no artigo número treze, parágrafo número

quatro, da redação do horário de término da entrega da documentação para as

dezessete horas. A presidente diz que é uma alteração muito simples, e com mérito, e

pergunta aos demais conselheiros se há necessidade de votação da alteração ou se é

possível acatar, já que é a própria CPPD quem está encaminhando, após ter acatado.

Em regime de votação: A minuta do edital de afastamento de docentes com

substituição, para capacitação/qualificação em programas de Pós-graduação Stricto

Sensu e Pós-doutorado, foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a

presidente do Conselho, professora Patrícia Nogueira Hübler, lembrou aos conselheiros

da reunião ordinária da próxima semana e encerrou a oitava reunião extraordinária de

dois mil e vinte um, agradecendo a presença de todos os conselheiros, às dez horas e

dezoito minutos. E, para constar, eu, Nara Milbrath de Oliveira, secretária do Conselho



de Campus, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e

pelos presentes. Canoas, dezenove de agosto de dois mil e vinte e um.
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