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ATA Nº 05/2018 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS 

FELIZ 

Aos doze (12) dias do mês de abril (04) de dois mil e dezoito (2018), às dezoito horas e trinta 1 
minutos, na sala A1 do Campus Feliz do IFRS, localizada na Rua Princesa Isabel, nº 60 no 2 
Bairro Vila Rica em Feliz – RS, foi realizada a terceira reunião extraordinária do Conselho de 3 
Campus – Feliz do ano de 2018. A sessão foi convocada e coordenada pelo Presidente, 4 
Professor Giovani Forgiarini Aiub, secretariada pelo auxiliar em administração Tarcísio 5 
Gonçalves da Silva. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Giovani Forgiarini Aiub, 6 
Diretor Geral e Presidente do Conselho; Franck Joy de Almeida, diretor de ensino, Camila de 7 
Azevedo Moura, representantes titulares dos técnicos-administrativos; Maria Júlia Hünning 8 
Ehlert e Juliana Luísa Gonçalves, representante titular dos discentes; José Plínio Guimarães 9 
Fachel, representantes titulares dos docentes e, Marcelo Lima Calixto representante suplente 10 
dos docentes e Maria Cristina Franzen, representante da comunidade externa. O presidente 11 
agradeceu a presença de todos e iniciou com a leitura da pauta da reunião: 1) Aprovar a ata 12 
nº05/2017, relativa à quarta reunião ordinária do Conselho de Campus realizada no dia 13 
23/08/2017, enviada por e-mail dia 05/12/2017; 2) Aprovar a ata nº06/2017, relativa à segunda 14 
reunião extraordinária do Conselho de Campus realizada no dia 05/09/2017, enviada por e-15 
mail dia 05/12/2017; 3) Solicitação de alteração no plano de ação 2018; 4) Apreciação da 16 
solicitação de liberação de horário para qualificação da servidora Michele Mendonça 17 
Rodrigues;  5)  Apreciação da solicitação de liberação de horário para qualificação do servidor 18 
Luiz Alfredo Fernandes Lottermann; 7) Assuntos Gerais. Após a leitura da pauta, 1) Aprovar 19 
a ata nº05/2017, relativa à quarta reunião ordinária do Conselho de Campus realizada 20 
no dia 23/08/2017, enviada por e-mail dia 05/12/2017, com algumas sugestões de 21 
modificações feitas pelo Tarcísio e em destaque pelo presidente, somente uma alteração na 22 
redação, posto em regime de votação, sendo ela aprovada por unanimidade. 2) Aprovar a 23 
ata nº06/2017, relativa à segunda reunião extraordinária do Conselho de Campus 24 
realizada no dia 05/09/2017, Colocada em regime de votação, tendo ela como aprovada por 25 
unanimidade. 3) Solicitação de alteração no plano de ação 2018; é uma solicitação do 26 
departamento de administração de uma revisão de valores, na qual esses valores que 27 
sobrariam deveriam ser colocados como permanente para fazer a compra de equipamentos. 28 
Fachel colocou a sua opinião para que fosse aplicado valores nas visitas técnicas, que até 29 
então no início do ano já não se possui mais dinheiro para tal atividade. Porém o presidente 30 
colocou que deveria ser analisado o motivo pela qual não teria mais verbas para visita técnica, 31 
destacando alguns exemplos de onde será aplicado a verba, vendo então a possibilidade de 32 
não gastar tanto dinheiro em equipamentos para os laboratórios de informática para custear 33 
algumas visitas. O presidente então sugeriu votar-se por 10 mil para visitas técnicas e 190mil 34 
para os laboratórios de informática e encaminhar esta proposta. O presidente pediu então se 35 
alguém teria outra proposta, então o Franck falou que até o momento ainda tem 4 mil para as 36 
visitas mais os 10 mil a ser acrescentado da proposta, abrindo então para regime de votação, 37 
sendo este aprovado com uma abstenção. 4) Apreciação da solicitação de liberação de 38 
horário para qualificação da servidora Michele Mendonça Rodrigues; ela faz um 39 
mestrado em assistência social na UFRGS, pedindo então a liberação de 40% da carga 40 
horária para conclusão de suas atividades. Em regime de votação, tendo este aprovado por 41 
unanimidade. 5) Apreciação da solicitação de liberação de horário para qualificação do 42 
servidor Luiz Alfredo Fernandes Lottermann; faz mestrado em história na UPF com carga 43 
horária reduzida em 8h por dia de segunda a quarta, tendo este aprovado por unanimidade. 44 
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6) Assuntos Gerais; Solicitação de alguns colegas para a transmissão da reunião ao vivo 45 
pelo link do YouTube, como os demais conselhos também são. E umas das justificativas 46 
também seria a transparência das reuniões. Logo o presidente contatou os responsáveis 47 
pelas artes visuais se poderia ser feito, porém não se tem equipamentos adequados para uma 48 
boa transmissão. Entretanto levando em consideração as reuniões que levando pautas 49 
sigilosas, caso contrário já está sendo divulgado todas as atas. Logo será transmito uma 50 
reunião em carácter experimental antes de votar para se ter certeza se o trabalho será 51 
positivo.  Em regime de votação, aprovado para fazer um teste na próxima reunião. O 52 
Presidente do Conselho de Campus, professor Giovani Forgiarini Aiub, deu por encerrada a 53 
sessão às dezenove horas e cinco minutos. Nada mais havendo a constar, eu, Tarcísio 54 
Gonçalves da Silva, secretário do CONCAMP, lavro a presente ata, que será assinada por 55 
mim e demais presentes. Feliz, 12 de abril de 2018. 56 
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