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Conselho de Campus

ATA ORDINÁRIA Nº 12/2019

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

início às dez horas, foi realizada a 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Campus do Instituto Fe-

deral do Rio Grande do Sul – Campus Caxias do Sul, convocada pelo Presidente, Juliano Canta-

relli Toniolo, com pauta conforme ordem de serviço n° 074 de 29 de agosto de 2019. Presentes:

Presidente do Conselho de Campus: Juliano Cantarelli  Toniolo; Representantes do segmento

docente: Lionara Fusari e Josimar Vargas como membro suplente; Representante do segmento

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

ardo da Silva. Participante: Cesar Bublitz.  Ausentes: Representante do segmento discente: Sil-

vana Goulart, Representante do segmento técnico-administrativo: Marta Panazzolo, Represen-

tantes do segmento da comunidade externa: Luis Augusto da Rosa Cabral e Jairo Salvador de

Oliveira.  Expediente: Presidente Juliano faz a leitura das pautas.  Pautas: 1. Aprovação da ata

07 de 2019, da reunião ordinária de 06/08/2019: a ata foi aprovada por unanimidade. 2. Apro-

vação da ata 08 de 2019, da reunião extraordinária de 14/08/2019:  a ata foi aprovada por

unanimidade.  3. Aprovação da ata 09 de 2019, da reunião extraordinária de 19/08/2019:  a

ata foi aprovada por unanimidade. 4. Registro no plano de trabalho docente de atividade de

pós-graduação do professor Fernando Elemar Vicente dos Anjos: aprovado por unanimidade.

5. Prorrogação de afastamento TAE da servidora Maiara Correa de Moraes, em conformidade

com a Resolução 80/2016, artigo 6º, parágrafo único: aprovado por unanimidade. 6. Solicita-

ção de prorrogação de prazo para integralizar do curso de Licenciatura em Matemática: O Co-

ordenador do Curso de Licenciatura em Matemática, professor Cesar Bublitz participou da reu-

nião explicitando os motivos para a prorrogação do prazo. Aprovado por unanimidade. 7. Regis-

tro no plano de trabalho docente de atividade de pós-graduação do professor Jonatan Mar-

lon Konraht: aprovado com ressalvas: para que os documentos tenham a assinatura e carimbo

da coordenação do programa de pós-graduação. Assuntos Gerais: O conselheiro Rafael pergun-

tou sobre o pregão da cantina e o presidente Juliano explica que pregão foi deserto, ou seja,

não houve interessados no dia. Explicou também sobre os possíveis motivos que pode ter leva-
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do a não ter interessados. A comissão da cantina retomou os trabalhos para lançar um novo

edital para esta finalidade. A conselheira Lionara também perguntou sobre o contrato da limpe-

za e o presidente explicou como está o andamento deste trabalho pelo setor de licitações que,

inicialmente houve a tentativa de um processo licitatório com o Campus Ibirubá porém, como o

Campus Caxias tem mais urgência para esse trabalho, optou-se por fazer um pregão próprio.

Nada mais havendo a constar eu, Jaçanã Eggres Pando, lavrei a presente ata, que após aprova-

da será assinada por mim e pelos conselheiros 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:

Lionara Fusari  ___________________________________________________________

Representante técnico-administrativo:

Pedro Paulo Pereira _______________________________________________________

Representantes discentes:

Rafael Eduardo da Silva ____________________________________________________

Suplente do segmento docente:

Josimar Vargas  ___________________________________________________________

Participantes:

Cesar Bublitz ______________________________________________________________
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