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Conselho de Campus

ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 11/2019

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, no Gabinete da Direção-geral,

com início às onde horas e trinta minutos, foi realizada a 6ª Reunião Extraordinária do Conselho

de Campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Caxias do Sul, convocada pelo

Presidente, Juliano Cantarelli Toniolo, com pauta conforme ordem de serviço n° 070 de 18 de

agosto de 2019. Presentes: Presidente do Conselho de Campus: Juliano Cantarelli Toniolo; Re-

presentantes do segmento docente: Rachel Oliveira Nasser e Lionara Fusari; Representante do

segmento técnico-administrativo:  Pedro Paulo Pereira;  Representantes do segmento discente:

Rafael Eduardo da Silva.  Ausentes:  Representante do segmento discente: Silvana Goulart, Re-

presentante do segmento técnico-administrativo: Marta Panazzolo, Representantes do segmen-

to da comunidade externa: Luis Augusto da Rosa Cabral e Jairo Salvador de Oliveira. Expedien-

te: Presidente Juliano faz a leitura das pautas. Pautas: 1. Indicação de representantes nos seg-

mentos que não obtiveram o preenchimento total das vagas, para compor a Comissão Eleito-

ral de Campus 2019, de acordo com a Resolução nº 074/2019 e Edital nº 001/2019/CS: tendo

em vista o não preenchimento de todas as vagas para os segmentos docentes e técnicos-admi-

nistrativos, cabe ao Conselho de Campus indicar os membros para compor a Comissão Eleitoral

de Campus, seguindo o artigo nono do edital nº 001/2019/CS: na eventualidade de não preen-

chimento das vagas, o Conselho do Campus indicará o representante do respectivo segmento, a

fim de que a comissão tenha o número adequado de membros e a paridade seja mantida.  A

proposta do Presidente deste Conselho, é que haja o critério do tempo de efetivo exercício no

Campus, pois, se há o interesse de servidores candidatarem-se, um dos critérios também o

tempo de efetivo exercício a partir de cinco anos, permitindo assim que servidores que tenham

menos tempo, possam fazer parte desta comissão. Outro critério é que servidores que tenham

o interesse em fazer campanha eleitoral, não participem desta comissão, pois uma das prerro-

gativas é ser imparcial para a condução deste processo. Os membros estão de acordo. Os me-

bros indicados para o segmento docentes são: Rosana Trevisol Seibt, Jonatan Marlon Konraht e

Guilherme Josué Machado. Para o segmento técnico-administrativos: Ângela Sugari Basso, Luci-
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ano Batista da Conceição, Lucas Drower e  Adriano Freitas Escouto. Considerando que os três

primeiros inscritos serão titulares e os dois últimos membros, como suplentes. 2. Homologação

dos inscritos para compor a Comissão Eleitoral de Campus 2019: foram homologadas as inscri-

ções para o segmento docente: José Fabiano de Paula e Mariana Scussel Zanatta. Para o segmento

técnico-administrativo: Bianca Bangemann. Já o segmento discente, foram trinta e um inscritos,

tendo apenas uma aluna não homologada por não atender o critério da idade, ou seja, não tem os

dezesseis anos completos. Assuntos Gerais: Foi definida a criação de um e-mail específico do con-

selho voltado para este trabalho apenas. Tratou-se também sobre como será definido o modelo de

cédula para a votação para o segmento discente, definição de local e horário, revezamento dos

membros do conselho para a companhar as eleições. Nada mais havendo a constar eu, Jaçanã Eg-

gres Pando, lavrei a presente ata, que após aprovada será assinada por mim e pelos conselhei-

ros presentes. O registro de áudio desta reunião está arquivado no Gabinete da Direção-Geral

para consulta.

Juliano Cantarelli Toniolo – Presidente  ________________________________________

Jaçanã Eggres Pando – Secretária_____________________________________________

Representantes docentes:

Rachel Oliveira Nasser _____________________________________________________

Lionara Fusari  ___________________________________________________________

Representante técnico-administrativo:

Pedro Paulo Pereira _______________________________________________________

Representantes discentes:

Rafael Eduardo da Silva ____________________________________________________
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