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ATA Nº 05/2017 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS 

FELIZ 

Aos vinte e três (23) dias do mês de agosto (08) de dois mil e dezessete (2017), às dezessete 1 
horas e trinta minutos, na sala B9 do Campus Feliz do IFRS, localizada na Rua Princesa 2 
Isabel, nº 60 no Bairro Vila Rica em Feliz – RS, foi realizada a quarta reunião ordinária do 3 
Conselho de Campus – Feliz do ano de 2017. A sessão foi convocada e coordenada pelo 4 
Presidente, Professor Giovani Forgiarini Aiub, secretariada pelo auxiliar em administração 5 
Tarcísio Gonçalves da Silva. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Giovani 6 
Forgiarini Aiub, Diretor Geral e Presidente do Conselho; Eduardo Echevenguá Barcellos, 7 
Diretor de Ensino; Vivian Treichel Giesel, Diretora de Administração; Daniel Lothario Koch e 8 
Camila de Azevedo Moura, representantes titulares dos técnicos-administrativos; Maria 9 
Cristina Franzen e Elisete Teresinha Bertuol Rodrigues, representantes titulares da 10 
comunidade externa; José Plínio Guimarães Fachel e Cristina Ceribola Crespam, 11 
representantes titulares dos docentes e Rodrigo Ernesto Schröer, representante da Reitoria. 12 
O presidente agradeceu a presença de todos e iniciou com a leitura da pauta da reunião: 1) 13 
Apreciação do recurso da servidora Jasiva da Silva Corrêa Zimmer sobre decisão no processo 14 
23365.000438.2016-20; 2) Apreciação do Plano de Ação 2018; 3) Apreciação do 15 
Regulamento das Atividades Complementares do Curso Superior de Licenciatura em 16 
Química; 4) Apreciação do Regulamento do Laboratório de Ensino; 5) Apreciação da 17 
Solicitação de Afastamento para doutorado da servidora Loiva Salete Vogt; 6) Apreciação da 18 
Solicitação de Afastamento para doutorado do servidor Francisco Cunha da Rosa; 19 
7)Apreciação da Solicitação de Afastamento para doutorado da servidora Taline Foletto; 8) 20 
Assuntos Gerais. 1) Apreciação do recurso da servidora Jasiva da Silva Corrêa Zimmer 21 
sobre decisão no processo 23365.000438.2016-20; O presidente explicou o funcionamento 22 
do ponto no IFRS, explicou também que o chefe imediato ofertou a possibilidade de 23 
compensação de carga horária, no entanto a servidora pediu bom censo, porem o dever é 24 
cumprir a carga horária. O conselheiro Daniel Lothario Koch, colocou, se a falta devia ser 25 
justificada ou não. O presidente explicou que essa análise é do Departamento de Recursos 26 
Humanos. E que foi enviado um processo para aplicar a falta e o processo que está no 27 
Conselho é o recurso que a servidora apresentou. O conselheiro José Plínio Guimarães 28 
Fachel explicou que a Lei oito mil cento e doze, no artigo quarenta e quatro, diz que as faltas 29 
justificadas, em um caso de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia 30 
imediata, no entanto foi ofertado essa possibilidade e a servidora não aceitou. Sendo assim 31 
se ela não quer compensar, só resta a possibilidade de aplicar a falta. O presidente explicou 32 
que foi dado direito de ampla defesa, como mostra a troca de e-mails entre a chefia imediata 33 
e a servidora. O conselheiro Daniel Lothario Koch, no entanto sugere que o processo seja 34 
enviado ao procurador para uma análise, evitando que o processo retorne ao conselho 35 
novamente. O presidente sugeriu que fosse votado duas questões, acatar o recurso da 36 
servidora e na segunda votação, encaminhar para a procuradoria jurídica perguntando se os 37 
trâmites adotados pelo Diretor de Ensino estão de acordo com o estatuto do servidor. Houve 38 
votação do recurso da servidora, foram 10 votos contrários, nenhum voto favorável e nenhuma 39 
abstenção, após houve a votação para encaminhamento do processo à procuradoria jurídica 40 
do IFRS, solicitando parecer referente aos trâmites adotados pelo Diretor de Ensino com 41 
relação ao estatuto do servidor, sendo aprovada por unanimidade. 2) Apreciação do Plano 42 
de Ação 2018; O presidente explicou que esse assunto era importante pois era o orçamento 43 
para o Campus no ano de dois mil e dezoito, também explicou que basicamente o orçamento 44 
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é executado de duas formas, custeio e permanente e que o orçamento é semelhante ao de 45 
dois mil e dezessete. Falou que só de administrativo, contratos, telefones, energia elétrica, 46 
entre outros, que são para manter com o mínimo o Campus, quase utiliza-se todo o orçamento 47 
do Campus. Explicou que tudo o que o Campus gostaria de efetuar, mas não tem recurso 48 
colocou em extra orçamentário, apesar de ser itens básicos, como o plano de Prevenção e 49 
Proteção contra incêndios, mobiliário, ginásio poliesportivo, auditório, cercamento do Campus 50 
e novas salas de aulas. A conselheira Vivian Treichel Giesel, Diretora de Administração, 51 
explicou que com algumas economias neste ano conseguiu cumprir o percentual de 52 
capacitação dos servidores, pois essa demanda é muito importante. O presidente explicou 53 
que um servidor para fazer licitações precisa ter o curso de pregoeiro. O conselheiro José 54 
Plínio Guimarães Fachel falou que no acervo bibliográfico percebesse que alguns livros de 55 
língua estrangeira já estão há algum tempo e nunca foram utilizados, o presidente do conselho 56 
explicou que a prioridade é adquirir os livros que fazem parte da bibliografia básica dos 57 
projetos pedagógicos dos cursos, existe um cálculo que determina a quantidade de 58 
exemplares, no entanto as vezes o recurso é empenhado e no momento de solicitar o livro ao 59 
licitante, o mesmo não dispõe mais do exemplar, nestes casos a área é consultada para 60 
escolher dentre os exemplares disponíveis. A conselheira Cristina Ceribola Crespam falou 61 
que há uma diminuição por parte dos alunos da utilização de livros impressos e as vezes se 62 
utiliza artigos online. O conselheiro Daniel Lothario Koch falou que é obrigatória a compra dos 63 
livros por parte do MEC, e que deveria ser incentivada a leitura. Após debate, houve a votação. 64 
Foi unanime a aprovação do plano de ação. 3) Apreciação do Regulamento das Atividades 65 
Complementares do Curso Superior de Licenciatura em Química; Após debate, os 66 
conselheiros ficaram com dúvidas em alguns pontos em determinados artigos. O presidente 67 
sugeriu que fosse votado para retornar para ocorrer reformulações, todos concordaram. Após 68 
houve a votação, sendo aprovado por unanimidade.  4) Apreciação do Regulamento do 69 
Laboratório de Ensino; O presidente explicou que este regulamento já havia sido analisado 70 
na sexta reunião ordinária de dois mil e dezesseis e solicitados algumas reformulações, 71 
verificou-se que foram realizadas e o mesmo foi aprovado por unanimidade. 5) Apreciação 72 
da Solicitação de Afastamento para doutorado da servidora Loiva Salete Vogt; 6) 73 
Apreciação da Solicitação de Afastamento para doutorado do servidor Francisco Cunha 74 
da Rosa; 7) Apreciação da Solicitação de Afastamento para doutorado da servidora 75 
Taline Foletto; O Diretor de Ensino, conselheiro Eduardo Echevenguá Barcellos solicitou 76 
vistas, pois verificou que o atestado elaborado pelo setor de ensino estava equivocado. O 77 
conselheiro tem um prazo de setenta e duas horas para apresentar o parecer. Sendo assim 78 
os três afastamentos aguardarão o resultado do parecer. 8) Assuntos Gerais. O presidente 79 
explicou que a obra está em fase de finalização e que solicitou um termo de descentralização 80 
para ampliação do bloco e que aguarda o recurso para fazer um mini auditório ou duas salas 81 
de aulas. O presidente agradeceu a todos os conselheiros presentes. O Presidente do 82 
Conselho de Campus, professor Giovani Forgiarini Aiub, deu por encerrada a sessão às 83 
dezenove horas e doze minutos. Nada mais havendo a constar, eu, Tarcísio Gonçalves da 84 
Silva, secretário do CONCAMP, lavro a presente ata, que será assinada por mim e demais 85 
presentes. Feliz, 23 de agosto de 2017. 86 
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