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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 11/2021 
 

No dia sete do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizou-se 1 

a décima primeira Reunião Extraordinária do Conselho de Campus (Concamp) do 2 

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 4 

Conselho, Patrícia Nogueira Hübler, e secretariada pela servidora Nara Milbrath de 5 

Oliveira. Além do presidente, estiveram presentes a conselheira, representante docente 6 

titular, Cláudia Brum de Oliveira Fogliarini Filha e a conselheira, suplente, Naiara Greice 7 

Soares; os conselheiros, representantes técnicos administrativos titulares, Carlton 8 

Fernandes Preigschadt e Alexsandra Alves de Brito; o conselheiro, representante 9 

discente titular, Paulo Ricardo Fontoura e a conselheira, representante titular da 10 

comunidade externa, Sabrine de Jesus Ferraz Faller. Também estive presente como 11 

ouvinte o servidor Marcelo Gonçalves da Silva. A reunião foi convocada com a seguinte 12 

pauta única: 1. Apreciação e deliberação quanto à homologação da lista classificatória 13 

do Edital 30/2021 de afastamento com substituição de docentes para 14 

capacitação/qualificação em programas de pós-graduação stricto sensu e pós-15 

doutorado. A presidente do Conselho iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo 16 

a todos(as) pela disponibilidade para participação em mais uma reunião extraordinária. 17 

Destacou que não é comum o número tão grande de reuniões extraordinárias, mas que 18 

em função do momento pandêmico e da necessidade de deliberações sobre os assuntos 19 

do Campus, estão sendo convocadas. Logo em seguida, lembrou as regras de 20 

participação na reunião através de webconferência: todos os microfones devem 21 

permanecer no silencioso; apenas Conselheiros(as) têm direito à palavra; os(as) demais, 22 

ouvintes, apenas se manifestam se convidados(as) pela Presidência do Conselho e a 23 

inscrição do(a) Conselheiro(a) para falar se dá pela ferramenta “levantar a mão”, 24 

disponível clicando sobre o seu nome de usuário, definir Status/Levantar a mão. Na 25 

sequência, justificou a pauta única dizendo que a Instrução Normativa 02 de 24 de 26 

agosto de 2018, determina que a homologação da lista classificatória final de 27 

afastamento ocorra em reunião extraordinária do Concamp com pauta única, em 28 



seguida fez leitura da pauta e passou-se à discussão da mesma. Ordem do dia. 1. 29 

Apreciação e deliberação quanto à homologação da lista classificatória do Edital 30 

30/2021 de afastamento com substituição de docentes para capacitação/qualificação 31 

em programas de pós-graduação stricto sensu e pós-doutorado. Antes de abrir para as 32 

discussões, a presidente disse que este foi um trabalho conduzido pela Comissão 33 

Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do Campus e que o processo do Edital 30/2021 34 

teve a lista classificatória preliminar publicada no dia primeiro de outubro, com o 35 

período para interposição de recursos até o dia 04 de outubro, chegando a este 36 

Conselho de forma muito célere, pois o resultado final precisa ser publicado até o dia 37 

onze, conforme previsto no Edital. Disse que o processo seguiu a IN 02/2018, foi regido 38 

pelo Edital 30/2021 e foram cumpridos todos os prazos determinados por ele e passou 39 

a palavra aos demais conselheiros. A conselheira Cláudia disse que o segmento docente 40 

é favorável à homologação, que não houve pedidos de recurso ou manifestações 41 

contrárias a esta. Não havendo mais manifestações, encaminhou-se para votação. Em 42 

regime de votação: foi aprovada por unanimidade a lista classificatória final do Edital 43 

30/2021. A presidente solicitou que os representantes do segmento docente informem 44 

os interessados sobre a homologação e que esta será publicada antes do dia onze de 45 

outubro. Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho, Patrícia Nogueira 46 

Hübler, agradeceu novamente a todos(as) e encerrou a décima primeira reunião 47 

extraordinária de dois mil e vinte um, às quatorze horas e seis minutos. E, para constar, 48 

eu, Nara Milbrath de Oliveira, secretária do Conselho de Campus, lavrei a presente ata 49 

que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Canoas, sete de 50 

outubro de dois mil e vinte e um.  51 

Nara Milbrath de Oliveira __________________________________________________ 

Patrícia Nogueira Hübler __________________________________________________ 

Cláudia Brum de Oliveira Fogliarini Filha ______________________________________ 

Naiara Greice Soares _____________ ________________________________________ 

Alexsandra Alves de Brito __________________________________________________ 

Carlton Fernandes Preigschadt  _____________________________________________ 

Paulo Ricardo Fontoura ___________________________________________________ 

Sabrine de Jesus Ferraz Faller ______________________________________________ 

 

 
 


