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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 06/2022 
 

No dia sete do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às dez horas e quarenta 1 

minutos, realizou-se a sexta Reunião Extraordinária, do ano de 2022, do Conselho de 2 

Campus (Concamp) do Campus Canoas do Instituto Federal de Educação Ciência e 3 

Tecnologia do Rio do Sul (IFRS), via webconferência. A sessão foi convocada e presidida 4 

pela presidente do Conselho, professora Patrícia Nogueira Hübler, e secretariada pela 5 

servidora Nara Milbrath de Oliveira. Além da presidente, estiveram presentes os 6 

conselheiros representantes docentes titulares Claudio Enrique Fernández Rodríguez e 7 

Cláudia Brum de Oliveira Fogliarini Filha; o conselheiro, representante técnico 8 

administrativo titular, Carlton Fernandes Preigschadt e a conselheira, representante 9 

suplente, Valéria Scheffer da Costa; os conselheiros representantes da comunidade 10 

externa, Aline Azambuja Lopes e Ernani Luís Daniel, e os conselheiros representantes 11 

discente titulares, Natália Fagundes de Jesus e Paulo Ricardo. A reunião foi convocada 12 

com a seguinte pauta única: 1.Apreciação e deliberação sobre a solicitação de 13 

Demanda de Pessoal, decorrente da vacância do servidor Nilso Ricardo Krauzer da 14 

Rosa. A presidente do Conselho agradeceu a disponibilidade dos conselheiros que 15 

aceitaram fazer esta reunião na sequência da quinta reunião extraordinária. Justificou 16 

a realização desta pela urgência do encaminhamento da demanda de pessoal e para 17 

evitar uma nova convocação na próxima semana. Não relembrou as regras de 18 

participação, porque já o fez na reunião anterior, e já encaminhou a pauta única. 19 

Ordem do dia. Apreciação e deliberação sobre a solicitação de Demanda de Pessoal, 20 

decorrente da vacância do servidor Nilso Ricardo Krauzer da Rosa. A presidente 21 

lembrou que o servidor Nilso trabalhava no almoxarifado do campus e foi aprovado 22 

para uma vaga de funcionário efetivo na prefeitura de Ipê, na Serra Gaúcha, na sua 23 

área de formação, que é a psicologia. Pelos fluxos do IFRS, cabe ao conselho do 24 

campus deliberar pela reposição da vaga para que outro servidor possa ser nomeado. 25 

O cargo do Nilso era Assistente em Administração e para a nova nomeação será 26 

possível fazer o aproveitamento do concurso público realizado pelo IFRS este ano, pois 27 

foram ofertadas vagas para este cargo em outros campi. Esclareceu que o processo já 28 

passou pela Comissão Interna de Supervisão da Carreira PCCTAE (CIS) e após a 29 



aprovação deste conselho será encaminhado para Diretoria de Gestão de Pessoas 30 

(DGP) que dará andamento, muito provavelmente, a nomeação de um novo servidor 31 

que está inscrito em processo de remoção, por sua vez o campus de origem deste fará 32 

o aproveitamento de concurso. Em regime de discussão o professor Claudio desejou a 33 

maior sorte para o colega, que deixou uma lembrança ótima de um colega bem 34 

humorado e prestativo e encaminhou o voto favorável a reposição de um servidor no 35 

cargo de assistente administrativo. Porém, lembrou que temos a fragilidade de técnico 36 

laboratorista de eletrônica, para atender toda uma área de verticalização do campus, 37 

de cursos integrados e superiores. Disse que no momento temos a sorte de ter o 38 

estagiário que ajuda muito o servidor Amadeu, laboratorista de eletrônica do campus. 39 

A presidente aproveitou a fala do conselheiro e registrou que já temos uma vaga de 40 

técnico de laboratório de eletrônica, destinada para o nosso campus, porém demorará 41 

para ser preenchida, pois foi retirada do último concurso por ter sido colocada de 42 

forma equivocada para técnico em eletrotécnica. Enquanto não ocorrer outro 43 

concurso, esta vaga só será preenchida de forma mais rápida se houver um processo 44 

de redistribuição, porque o processo de remoção demora pela necessidade de 45 

preenchimento da vaga no campus de origem do servidor. A conselheira Cláudia 46 

solicitou que a votação da pauta fosse nominal. Em regime de votação: por 47 

unanimidade foi  aprovada a votação nominal para o próximo item da pauta, pelos 48 

conselheiros e conselheiras presentes na reunião. Em regime de votação foi aprovada 49 

por unanimidade, entre os conselheiros e conselheiras presentes na reunião, a 50 

solicitação de Demanda de Pessoal, decorrente da vacância do servidor Nilso Ricardo 51 

Krauzer da Rosa. Antes do encerramento da reunião, a professora Cláudia lembrou que 52 

a próxima reunião ordinária está marcada para o dia 18 de agosto, primeiro dia do 53 

recesso escolar do campus. Ficou acordado que a data será alterada para outro dia 54 

caso tenhamos pauta, do contrário será cancelada. A presidente do Conselho, 55 

professora Patrícia Nogueira Hübler, deu por encerrada a sexta reunião extraordinária 56 

de dois mil e vinte dois, às dez horas e cinquenta e três minutos. E, para constar, eu, 57 

Nara Milbrath de Oliveira, secretária do Conselho de Campus, lavrei a presente ata 58 

que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Canoas, sete de 59 

julho de dois mil e vinte e dois. 60 

Nara Milbrath de Oliveira _________________________________________________ 

Patrícia Nogueira Hübler___________________________________________________ 

Aline Azambuja Lopes ____________________________________________________ 

Ernani Luís Daniel ________________________________________________________ 

Claudio Enrique Fernández Rodríguez ________________________________________ 

Cláudia Brum de Oliveira Fogliarini Filha ______________________________________ 



Carlton Fernandes Preigschadt _____________________________________________ 

Valéria Scheffer da Costa __________________________________________________ 

Natália Fagundes de Jesus _________________________________________________ 

Paulo Ricardo ___________________________________________________________ 

 


