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Conselho de Campus 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 15/2021

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta
minutos,  via  “webconferência  RNP”,  foi  realizada  a  Quarta  Reunião  Extraordinária  do
Conselho de  Campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul –  Campus Caxias do Sul, de
2021.  A  reunião  foi  convocada  e  presidida  pelo  presidente  do  Conselho,  Jeferson  Luiz
Fachinetto e secretariado pelo servidor Luciano Batista da Conceição. Estiveram presentes os
seguintes conselheiros: Presidente: Jeferson Luz Fachinetto. Membros do Segmento Docente:
André Augusto Andreis, titular; Adriano Braga Barreto, titular. Membros do Segmento Técnico-
administrativo: Bruno Bueno, titular; Cleidemar Goulart da Rosa, titular. Conselheiro ausente:
Rai  Musacchio  Coradini  (ausência  justificada).  Demais  pessoas  que  estavam  presentes  na
reunião: Kelen Berra de Mello (Coordenadora da Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação), Rodrigo Afonso Hatwig (Docente), Clarissa Haas (Docente), Siara Silvestri. A reunião
foi convocada com a seguinte pauta: Avaliação dos projetos submetidos ao edital nº 70/2021
– Distribuição interna de vagas de Professor Visitante no IFRS, conforme Ordem de serviço nº
80, de 21 de setembro de 2021. O presidente faz a leitura da pauta. Fala que esse edital foi
publicado  pela  Reitoria,  que  tem  três  vagas  para  o  campus  de  Caxias:  para  área  de
administração,  área  metalmecânica  e  área  da  matemática.  O  referido  edital  possibilita  a
renovação dessas vagas. As propostas a serem apreciadas são: as propostas do Campus Caxias
do Sul para submissão ao edital 70/2021, distribuição interna de vagas de professor visitante
no IFRS: 1) Professor Visitante na área de Engenharias: Apoio a execução de programa de Pós-
graduação Stricto Sensu em Tecnologia e Engenharia dos Materiais (PPG-TEM); 2) Professor
visitante  na  área  de  Matemática:  Fortalecimento  das  ações  para  a  formação  docente  em
Matemática no Campus Caxias do Sul: curricularização da extensão, pós-graduação e processos
editoriais; 3) Professor visitante na área de Educação: Educação Inclusiva e formação docente;
4)  Professor  visitante  na  área  de  Sociais  Aplicadas:  Estruturação  do  Habitat  de  Inovação
Campus  Caxias  do  Sul;  5)  Professor  visitante  na  área  de  Engenharias:  Curricularização  da
extensão,  pesquisa  e  inovação  –  inserindo  a  prática  efetiva  como  base  para  a  formação
superior em Engenharia de Produção. Em seguida, o presidente coloca para votação a pauta
em  regime  de  urgência.  Regime  de  urgência  aprovado  por  unanimidade.  O  conselheiro
Cleidemar pergunta qual é a diferença básica entre Professor Visitante e Professor Substituto e
Professor Temporário. O presidente responde que o professor substituto substitui o professor
efetivo quando esse está em afastamento para capacitação ou licença médica. O professor
temporário  seria  para  suprir  uma  vaga,  mas  que  no  IFRS  essa  modalidade  foi  extinta.  O
professor visitante é aquele que vem para um projeto específico. O presidente coloca a pauta
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para votação. A pauta é aprovada por unanimidade.  (Houve um problema de conexão durante
a reunião. Por esse motivo não foi possível fazer o registro completo da reunião). Agradecendo
a  presença  de  todos  os  conselheiros,  o  presidente  do  conselho,  Jeferson  Luiz  Fachinetto,
encerrou  a  reunião  às  dez  horas  e  dois  minutos.  E,  para  constar,  eu,  Luciano  Batista  da
Conceição, secretário do Conselho de Campus, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada,
será assinada por mim e pelos presentes. O registro de áudio desta reunião está arquivado no
Gabinete da Direção-Geral para consulta.

CONSELHEIRO(A) ASSINATURA

Jeferson Luiz Fachinetto – Presidente 

Luciano Batista da Conceição – Secretário 

Adriano Braga Barreto – Docente 

André Augusto Andreis – Docente

Cleidemar Goulart da Rosa – TAE 

Bruno Bueno – TAE 
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