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Conselho de Campus 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 11/2022

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às dez horas e dez minutos, via
“webconferência RNP”, foi realizada a  Oitava Reunião Ordinária  do Conselho de  Campus do
Instituto  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul  –  Campus Caxias  do  Sul,  de  2022.  A  reunião  foi
convocada e presidida pelo presidente do Conselho, Jeferson Luiz Fachinetto e secretariada
pelo servidor Luciano Batista da Conceição.  Estiveram presentes os seguintes conselheiros:
Presidente: Jeferson Luz Fachinetto. Membros do Segmento Docente: André Augusto Andreis,
titular; João Vitor Gobis Verges, titular. Membros do Segmento Técnico-administrativo: Bianca
do Prado Palha, titular;  Bruno Bueno,  titular.  Membro do Segmento Discente: Maria  Clara
Penteado  Reisdorfer.  Conselheiro  ausente:  Rafael  Basso  (representante  do  segmento
discente). A reunião foi convocada com as seguintes pautas: A) Posse dos Conselheiros eleitos;
B)  Aprovação da ATA da 7ª Reunião Ordinária; C) Assuntos gerais, conforme ordem de serviço
nº 67, de 29 de setembro de 2022. 1. Expediente: o Presidente dá as boas vindas aos novos(as)
conselheiros(as),  que  tomarão posse nesta  reunião.  Após  as  cordiais  saudações  aos  novos
conselheiros,  o  Presidente  fala  sobre  os  documentos  norteadores  do  IFRS,  que  esses
documentos trazem uma série de normas que regulam o funcionamento dos campi e do IFRS
como um todo. Que o conselho de campus tem um regimento interno, que pode ser acessado
no site do campus.  Sobre as manifestações referente ao término do mandato do conselho
anterior e posse dos novos conselheiros, o Presidente fala que emitiu uma nota, onde explica
todos  os  detalhes  necessários  aos  questionamentos  apresentados  nas  manifestações.  2.
Ordem do Dia: o Presidente faz a leitura das pautas. Em seguida, combina como se dará o
procedimento  de  posse  a  cada  conselheiro(a),  o  Presidente  fará  a  chamada  nominal  e  o
conselheiro(a)  que  tiver  presente  se  manifestará,  para  que  a  posse  seja  efetivada.  B)
Aprovação da ATA da 7ª Reunião Ordinária, como a sétima reunião foi demasiadamente longa
(mais de 3 horas) e a secretaria do conselho teve somente uma semana para transcrever a ata,
fazendo com que a mesma fosse enviada somente no dia anterior à reunião. Levando isso em
conta, nem todos os conselheiros(as) conseguiram ler a referida ata, o Presidente faz a leitura
do documento. Após a leitura, o Presidente pergunta se algum conselheiro quer fazer alguma
manifestação? O conselheiro André se manifesta sugerindo que seja feito um ajuste refente à
data do requerimento de solicitação de pauta. Colocada a ata para votação, todos, com exceção
da conselheira  Bianca,  que preferiu  abster-se  por  não ter  participado da reunião,  votaram
favoráveis a aprovação da ata. 3. Assuntos gerais: o Presidente pergunta aos conselheiros se os
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mesmos têm algum assunto de pauta para apresentar ao conselho. O conselheiro Bruno fala
da possibilidade das  reuniões ser  presenciais,  para evitar  as  interrupções nas reuniões por
problemas com a internet. O presidente fala que durante o mandato desse conselho poderá
acontecer as reuniões presenciais, que pelo menos nesse ano será mantido o dia e horário,
conforme definido no calendário  já  aprovado  pelo  conselho de  campus.  Como não houve
nenhuma manifestação por parte dos conselheiros, o Presidente agradece a presença de todos
os conselheiros e encerra a reunião  às dez horas e quarenta 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 conselheiros 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

André Augusto Andreis  – Docente 

João Vitor Gobis Verges – Docente

Bianca do Prado Palha – TAE 

Bruno Bueno – TAE 
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Maria Clara Penteado Reisdorfer – Discente
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