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Conselho de Campus

ATA ORDINÁRIA Nº 01/2020

Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte, no Gabinete da Direção-geral, com início às

dez horas, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Campus do Instituto Federal do

Rio Grande do Sul – Campus Caxias do Sul, convocada pelo Presidente, Jeferson Luiz Fachinetto,

com pauta conforme ordem de serviço n° 008 de 28 de fevereiro de 2020. Presentes: Presiden-

te do Conselho de Campus: Jeferson Luiz Fachinetto; Representantes do segmento docente: Ra-

chel Oliveira Nasser e Lionara Fusari; Representante do segmento técnico-administrativo: Pedro

Paulo Pereira; Representante do segmento discente: Rafael Eduardo da Silva. Ausentes: Repre-

sentante do segmento técnico-administrativo: Taiane Lucas Pontel; Representante do segmento

discente: Silvana Goulart; Representantes do segmento da comunidade externa: Lucas Guarnie-

ri e Luis Augusto da Rosa Cabral.  Expediente: O Presidente Jeferson faz a leituras das pautas.

Pautas: 1. Registro no plano de trabalho docente de atividade de pós-graduação do professor

Fernando Elemar Vicente dos Anjos. Aprovado por unanimidade. 2. Registro no plano de tra-

balho docente de atividade de pós-graduação do professor Adriano Braga Barreto: Aprovado

por unanimidade.  Assuntos gerais:  A Conselheira Rachel apresenta a questão de horário das

reuniões do Conselho, relata que foi combinado na última reunião de 2019, que a Direção de

Ensino ajustaria os horários das aulas com a reunião do Conselho, possibilitando a participação

dos membros do Conselho; em seguida, os Conselheiros conversaram com a finalidade de defi-

nir o dia e o horário para realização das reuniões do Conselho, como não houve um consenso,

ficou definido que o Gabinete deveria criar uma planilha para que cada Conselheiro apontasse

sua disponibilidade de dia e horário para participar da reunião, bloqueando apenas o horário

das reuniões do CONSUP. A Conselheira Lionara questionou sobre o processo de licitação da

cantina; o Presidente Jeferson explicou que o processo de licitação seria reiniciado, pois não

houve inscritos no último pregão; no processo de licitação, por orientação da Procuradoria do

IFRS, deve ser incluído a nova legislação estadual que restringe alguns alimentos, tais como: fri -

turas, refrigerantes e doces (balas). Não havendo nenhuma pauta a ser apresentada pelos (as)

Conselheiros (as), o Presidente Jeferson agradece a participação de todos e encerra a reunião.
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Nada mais havendo a constar eu, Luciano Batista da Conceição, lavrei a presente ata, que após

aprovada será assinada por mim, pelos conselheiros presentes. O registro de áudio desta reuni-

ão está arquivado no Gabinete da Direção-Geral para consulta.

Jeferson Luiz Fachinetto – Presidente ________________________________

Luciano Batista da Conceição – Secretário_____________________________

Representantes docentes:

Rachel Oliveira Nasser ____________________________________________

Lionara Fusari          ______________________________________________

Representante técnico-administrativo:

Pedro Paulo Pereira _______________________________________________

Representantes discentes:

Rafael Eduardo da Silva ____________________________________________
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