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Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dez horas, via 1 

webconferência, na sala:  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/jepex-erechim-2 

extensao, foi realizada a sexta Reunião Ordinária do Conselho de Campus (Concamp) do 3 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus 4 

Erechim. A sessão foi convocada pelo Presidente do Conselho, Eduardo Angonesi Predebon 5 

e presidida por Marlova Elisabete Balke. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: 6 

Representantes docentes: Gema Luciane Agliardi e Keila Marina Nicchelle; Representantes 7 

técnico-administrativos: Monalise Marcante Meregalli e Ivan José Suszek. Representantes 8 

discentes: Pablo Julio de Souza Colares e Yolanda Silveira Fernandes. As representantes da 9 

comunidade civil justificaram suas ausências. A reunião foi convocada com a seguinte 10 

pauta: 1. Aprovação da ata da 5ª reunião ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2021; 11 

2. Aprovação da ata da 3ª reunião extraordinária, realizada no dia 08 de setembro de 12 

2021; 3. Aprovação da ata da continuação da 3ª reunião extraordinária, realizada no dia 13 

13 de setembro de 2021; 4. Apreciação da homologação do resultado do edital de 14 

afastamento dos técnicos-administrativos; 5. Análise da solicitação de publicação de 15 

editais de concurso público dos docentes; 6. Discussão sobre a constituição/formação 16 

da equipe de trabalho dos técnicos de laboratório; 7. Assuntos Gerais. Marlova saudou os 17 

presentes e comunicou que, em função de convocação para reunião extraordinária do 18 

Conselho Superior (Consup), o presidente do Concamp, Eduardo Predebon, não pode 19 

presidir esta reunião. Marlova deu boas-vindas aos novos conselheiros discentes, Pablo e 20 

Yolanda, e empossou os mesmos. Na sequência passou para a pauta da reunião, colocando 21 

para apreciação conjuntamente os três itens referentes às atas das reuniões anteriores: 1. 22 

Aprovação da ata da 5ª reunião ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2021; 2. 23 

Aprovação da ata da 3ª reunião extraordinária, realizada no dia 08 de setembro de 2021; 24 

3. Aprovação da ata da continuação da 3ª reunião extraordinária, realizada no dia 13 de 25 

setembro de 2021: As atas foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros. 4. 26 

Apreciação da homologação do resultado do edital de afastamento dos técnicos-27 

administrativos: Marlova parabenizou os inscritos no edital de afastamento, em especial 28 

ao Ivan, membro deste conselho, destacando a importância da capacitação dos técnicos-29 

administrativos em educação, para o aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido na 30 

instituição. Enfatizou que o afastamento do servidor colabora para um melhor 31 

aproveitamento do curso, e que os três projetos de pesquisa vão de encontro às atividades 32 

realizadas pelo campus, com temas pertinentes, e lembrou da importância do tripé da 33 

instituição (ensino, a pesquisa e a extensão). Marlova lembrou ainda que o campus Erechim 34 

foi o primeiro a conceder afastamento para qualificação para uma servidora técnica-35 
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administrativa, no contexto do IFRS, e destacou a importância do afastamento para 36 

qualificação, tanto para os docentes quanto para os técnicos-administrativos, pois trazem 37 

retornos importantes em prol da comunidade. Agradeceu às equipes de trabalho, que se 38 

disponibilizaram em assumir as atividades dos colegas que se afastarão, pois não há 39 

substitutos para esse segmento. Monalise parabenizou os colegas que estão solicitando 40 

afastamento, por estarem estudando, destacou as dificuldades da realização de cursos de 41 

pós-graduação stricto sensu em concomitância ao trabalho, sendo importante ter a 42 

possibilidade de afastamento. Comentou que no momento há duas vagas disponíveis, e 43 

questionou se, na ocasião da solicitação efetiva dos servidores, as equipes de trabalho serão 44 

novamente consultadas, para emissão de novos pareceres, pois na ocasião de abertura de 45 

nova vaga, que permitirá o afastamento de Silvia, o setor de Assistência Estudantil terá dois 46 

servidores afastados concomitantemente. Marlova comentou que nos processos estão 47 

inseridos os posicionamentos favorável da CIS, da pesquisa e da chefia imediata, e que os 48 

demais colegas do setor assumiriam as atividades da Silvia e do Ivan, e dessa forma, quando 49 

abrir uma vaga, compreende que Silvia poderá se afastar, mas questionou os conselheiros 50 

sobre a necessidade de solicitação de um novo parecer da equipe de trabalho. Monalise 51 

sugeriu aprovar a classificação, e quando os dois servidores do mesmo setor saírem, que a 52 

equipe de trabalho informasse a possibilidade, pois como os pareceres são individuais, 53 

poderiam ser diferentes se fossem avaliados juntos. Gema sugeriu aprovar e solicitar novo 54 

parecer da equipe de trabalho quando o segundo colega do setor for se afastar. Ivan 55 

comunicou que por esta envolvido no processo, irá se abster da votação, mas comentou 56 

que a prerrogativa é do setor, pois ambos processos foram analisados no mesmo período, 57 

e lembrou que a instituição pode solicitar o retorno dos servidores afastados a qualquer 58 

momento, conforme já mencionado em outra reunião. Monalise mencionou o caso de 59 

Artur, analisado na última reunião, pois quando o mesmo efetivou a solicitação de 60 

afastamento, voltou para o Concamp, e questionou se o fluxo não seria o mesmo para os 61 

demais. Marlova comentou que o afastamento de Artur foi um processo diferente, pois a 62 

equipe de trabalho não esteve de acordo no momento da solicitação do afastamento, 63 

diferente desses casos. Ivan comentou que os pareceres apresentados têm a validade até o 64 

final do ano, e somente é necessário solicitar novos pareceres da equipe de trabalho após 65 

esse período, o que ocorreu com Artur. Após consulta à Coordenação de Gestão de Pessoas, 66 

os conselheiros foram informados que se o servidor se afastar dentro do semestre, não 67 

precisa de novo parecer da equipe de trabalho, se passar desse prazo, terá que solicitar. 68 

Gema destacou que no próximo semestre, com retorno das atividades presencias, não 69 

poderá haver prejuízo das atividades em função de afastamento de dois servidores lotados 70 

no mesmo setor. Ivan relembrou a importância de haver técnico substituto. Monalise 71 

destacou a importância da capacitação dos servidores, para melhorar a qualidade dos 72 

serviços prestados à comunidade, mas pontuou que em contrapartida, a instituição precisa 73 

operacionalizar, pois da mesma forma que há o interesse da instituição que o servidor se 74 

qualifique, precisa fornecer aos servidores que ficarão na instituição, as condições 75 

adequadas. Destacou que no caso de um servidor que é único na instituição, pleitear o 76 

afastamento, isso não deve ser um impeditivo, mas a instituição precisa garantir que o 77 

trabalho seja realizado.  Os conselheiros aprovaram a homologação preliminar do resultado 78 

do edital de afastamento dos técnicos-administrativos. 5. Análise da solicitação de 79 

publicação de editais de concurso público dos docentes: Marlova informou que a 80 

Coordenação de Gestão de pessoas foi consultada a respeito da possibilidade de 81 

realização dessas publicações, a nível de campus, para atender à solicitação de Luiz 82 

Gustavo, mas a Coordenação informou que não há possibilidade de atender à solicitação. 83 

Marlova sugeriu como encaminhamento, que o campus solicite à reitoria (DGP e PRODI), 84 



por meio de ofício, a disponibilização de uma planilha indicativa dos editais de ingresso no 85 

IFRS, de todos os servidores, não só do Campus Erechim, mas, de toda a instituição, pois 86 

seria uma informação útil para a comunidade. Os conselheiros concordaram com a sugestão 87 

de encaminhamento para a pauta. 6. Discussão sobre a constituição/formação da equipe 88 

de trabalho dos técnicos de laboratório: Marlova comentou que a questão foi levantada 89 

na reunião anterior, que surgiu em função da discussão do afastamento de Artur, sendo um 90 

tema importante a ser discutido a nível de IFRS, e que exigirá um posicionamento da DGP, 91 

da PROEN e da PRODI. Dessa forma sugeriu dois encaminhamentos: Primeiro: Criar um GT 92 

do Campus Erechim para discutir uma proposta / um conjunto de ideias e ações e 93 

encaminhar para a DGP / PROEN/ PRODI para futura implantação no IFRS; Segunda: 94 

Encaminhar a solicitação para a DGP / PROEN / PRODI sugerindo a criação de GTs nos Campi, 95 

para futura normatização no IFRS. Monalise comentou que esse foi um item que Artur 96 

comentou na justificativas dele na ocasião da solicitação de afastamento, além do assunto 97 

ter sido levantado entre os técnicos de áreas. Frisou que os técnicos de área não têm um 98 

setor de lotação, como os demais servidores técnicos- administrativos, e estão sob chefia 99 

da Direção de Ensino, sem definição de quem é sua equipe de trabalho, com dúvidas sobre 100 

o papel das coordenações de curso, e por isso foi definido, na reunião anterior, que seria 101 

dado algum encaminhamento para esse assunto. Os conselheiros votaram pela primeira 102 

proposta sugerida: criar um GT do Campus Erechim para discutir uma proposta / um 103 

conjunto de ideias e ações e encaminhar para a DGP / PROEN/PRODI para futura 104 

implantação no IFRS. 7. Assuntos Gerais. Marlova relembrou que o IFRS está com processos 105 

seletivos vigentes, com inscrições abertas para seleção de estudantes dos cursos técnicos, 106 

superiores, e também com editais de pós-graduação, e solicitou auxílio dos conselheiros na 107 

divulgação junto à comunidade. Destacou que o curso técnico de Ensino Médio Integrado 108 

de Mecatrônica e o curso Superior de Administração são cursos regulares novos do campus. 109 

Na pós-graduação, frisou que o curso de Modelagem criativa com ênfase em 110 

sustentabilidade está selecionando a primeira turma, enquanto o Curso da área de Gestão 111 

e Negócios seleciona a segunda. Gema solicitou que, quando o material de divulgação 112 

estiver disponível, os docentes sejam comunicados, para auxiliar na divulgação. Marlova 113 

agradeceu à toda comunidade acadêmica pela colaboração no retorno gradual das 114 

atividades presenciais no campus, destacando que, provavelmente, teremos um retorno à 115 

normalidade até o final do ano, mas integralmente apenas em 2022. Também agradeceu 116 

aos conselheiros pela aprovação das propostas para professor visitante, as quais foram 117 

encaminhadas para apreciação em formato on line, devido ao prazo do edital, e destacou a 118 

importância das duas propostas submetidas. Ivan parabenizou o campus pelas formaturas. 119 

Monalise informou que sexta-feira, dia 01/10, será realizada a colação de grau dos cursos 120 

superiores de Engenharia Mecânica e Tecnologia em Marketing. Marlova agradeceu a 121 

presença de todos e encerrou a reunião. Finalizados os trabalhos, nada mais havendo a 122 

constar, eu, Márcia Racoski, chefe de gabinete, lavrei a presente ata, contendo este termo 123 

124 linhas ............................................................................................................................  124 


