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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 04/2022 
 1 

No dia trinta do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas , realizou-se 2 

a quarta Reunião Extraordinária, do ano de 2022, do Conselho de Campus (Concamp) 3 

do Campus Canoas do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio do Sul 4 

(IFRS), via webconferência. A sessão foi convocada e presidida pela presidente do 5 

Conselho, professora Patrícia Nogueira Hübler, e secretariada pela servidora Nara 6 

Milbrath de Oliveira. Além da presidente, estiveram presentes o conselheiro 7 

representante docente titular, Claudio Enrique Fernández Rodríguez, e a 8 

representante docente suplente, Naiara Greice Soares; os conselheiros, 9 

representantes técnicos administrativos titulares,  Carlton Fernandes Preigschadt e 10 

Alexsandra Alves de Brito; a conselheira representante da comunidade externa titular, 11 

Sabrine de Jesus Ferraz Faller; e a conselheira representante discente titular, Natália 12 

Fagundes de Jesus. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Apreciação e 13 

deliberação sobre a solicitação de alteração do Regimento Complementar do 14 

Campus Canoas, para atendimento de alteração de estrutura funcional dos setores 15 

de Licitações e Contratos. A presidente do Conselho iniciou a reunião 16 

cumprimentando e agradecendo a participação de todos(as). Logo em seguida, 17 

lembrou as regras de participação na reunião através de webconferência: todos os 18 

microfones devem permanecer no silencioso; apenas Conselheiros(as) têm direito à 19 

palavra; os(as) demais, ouvintes, apenas se manifestam se convidados(as) pela 20 

Presidência do Conselho e  a inscrição do(a) Conselheiro(a) para falar se dá pela 21 

ferramenta “levantar a mão”, disponível abaixo do que está sendo projetado. De 22 

imediato passou para pauta da reunião. Ordem do dia. 1. Apreciação e deliberação 23 

sobre a solicitação de alteração do Regimento Complementar do Campus Canoas, 24 

para atendimento de alteração de estrutura funcional dos setores de Licitações e 25 

Contratos. A presidente esclareceu que esta solicitação precisa ser apreciada numa 26 

reunião extraordinária, com pauta única, de acordo com o que preconiza o próprio 27 

Regimento Complementar do Campus Canoas. O objetivo é alteração da seção treze, 28 

relacionada a Coordenadoria de Compra e Licitações, e a seção 9, pertinente ao Setor 29 

de Contratos. O que se pretende com a alteração é unir a coordenadoria e o setor, sob 30 



uma única coordenadoria, para que o servidor que receberá a Função Gratificada (FG) 31 

seja responsável pelos servidores que estão separados em duas coordenadorias. O 32 

motivo é que o campus não tem FG para duas coordenadorias e dessa forma os 33 

servidores terão uma chefia intermediária, antes de se reportarem ao Diretor de 34 

Administração e Planejamento. Esta solicitação veio da Diretoria de Administração e 35 

Planejamento com o objetivo de organizar a estrutura do setor de forma mais 36 

adequada. A FG permanece na diretoria, com o nome de Coordenadoria de Licitações 37 

e Contratos. Em regime de discussão: Não houve manifestações. Em regime de 38 

votação: por unanimidade entre os conselheiros e conselheiras presentes, foi  39 

aprovada a alteração do Regimento Complementar do Campus Canoas, para 40 

atendimento de alteração de estrutura funcional dos setores de Licitações e Contratos. 41 

A presidente do Conselho, professora Patrícia Nogueira Hübler, deu por encerrada a 42 

quarta reunião extraordinária de dois mil e vinte dois, às quatorze horas e cinco 43 

minutos. E, para constar, eu, Nara Milbrath de Oliveira, secretária do Conselho de 44 

Campus, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos 45 

presentes. Canoas, trinta de junho de dois mil e vinte e dois.  46 

Nara Milbrath de Oliveira _________________________________________________ 

Patrícia Nogueira Hübler _________________________________________________ 

Alexsandra Alves de Brito _________________________________________________ 

Claudio Enrique Fernández Rodríguez ________________________________________ 

Carlton Fernandes Preigschad ______________________________________________ 

Naiara Greice Soares _____________________________________________________ 

Natália Fagundes de Jesus _________________________________________________ 

Sabrine de Jesus Ferraz Faller_______________________________________________ 

 


