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ATA Nº 06/2018 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS 

FELIZ 

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dezoito horas, na sala A1 do 1 
Campus Feliz do IFRS, localizada na Rua Princesa Isabel, número sessenta no Bairro Vila 2 
Rica na cidade de Feliz – RS, foi realizada a quarta reunião extraordinária do Conselho de 3 
Campus do IFRS – Feliz do ano de dois mil e dezoito. A sessão foi convocada e coordenada 4 
pelo Presidente, Professor Giovani Forgiarini Aiub, secretariada pelo auxiliar em 5 
administração Tarcísio Gonçalves da Silva. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: 6 
Giovani Forgiarini Aiub, Diretor Geral e Presidente do Conselho; Franck Joy de Almeida, 7 
Diretor de Ensino; Vivian Treichel Giesel, Diretora de Administração e Planejamento; Camila 8 
de Azevedo Moura, representante titular dos técnicos-administrativos; José Plínio Guimarães 9 
Fachel, representante titular dos docentes; Marcelo Lima Calixto e Cínthia Gabriely Zimmer, 10 
representantes suplentes dos docentes; Juliana Luísa Gonçalves e Maria Julia Hünning 11 
Ehlert, representantes titulares dos discentes e Maria Cristina Franzen, representante da 12 
comunidade externa. O presidente cumprimentou os presentes, agradeceu a presença de 13 
todos e iniciou a reunião apresentando a pauta da reunião. 1) Aprovação da ata nº 07/2017 14 
relativa à quinta reunião ordinária do Conselho de campus realizada no dia oito de novembro 15 
de dois mil e dezessete e enviada por e-mail dia seis de abril de dois mil e dezoito. 2) Revisão 16 
da alteração no plano de ação do ano de dois mil e dezoito. 3) Indicação de representantes 17 
para compor a Comissão Local do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023. 18 
4) Assuntos Gerais. O presidente deu início à reunião e a Diretora de Administração e 19 
Planejamento, Vivian Treichel Giesel, solicitou a alteração do anexo da planilha orçamentária 20 
do plano de ação do ano de dois mil e dezoito enviado por e-mail, no dia dezesseis de abril 21 
de dois mil e dezoito, com a pauta da reunião. Todos foram favoráveis a alteração na pauta. 22 
Então, o presidente do conselho colocou em votação a aprovação da ata nº 07/2017; esta foi 23 
aprovada com oito votos favoráveis e uma abstenção. A seguir passou-se para o ponto dois 24 
da pauta: revisão da alteração do plano de ação do ano de dois mil e dezoito. A Diretora de 25 
Administração e Planejamento, Vivian Treichel Giesel fez a apresentação da planilha aos 26 
presentes e explicou todos os itens. Após a apresentação, foi aberta a votação e as alterações 27 
no plano de ação foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, discutiu-se sobre a 28 
formação da comissão local do Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023. O 29 
presidente Giovani explicou sobre a importância desse documento para a Instituição e 30 
informou que foi enviado um edital pela Coordenação de Desenvolvimento Institucional e não 31 
houve nenhum representante docente e nem técnico-administrativo inscrito. Houve apenas 32 
um aluno inscrito que foi automaticamente eleito conforme edital, foi a aluna Márcia Regina 33 
Becker da Especialização em Gestão Escolar. Ainda informou que, conforme o edital, não 34 
havendo inscritos caberá ao diretor-geral a indicação. Diante disso, o presidente Giovani 35 
trouxe essa demanda para o Conselho de campus colaborar com a escolha. O presidente 36 
Giovani sugeriu dois nomes representantes dos técnico-administrativos: as servidoras 37 
Marinez e Rossana e dois representantes dos docentes: os professores Sandro e Júlio. Ainda 38 
sugeriu o aluno Marcelo Ledur como o outro aluno representante dos discentes para compor 39 
a comissão local para a elaboração do PDI 2019-2023. A aluna Juliana manifestou-se 40 
alegando pouca divulgação dos editais o que diminui a participação dos alunos, pois estes 41 
não ficam sabendo e perguntou sobre a possibilidade de reabrir o prazo para a inscrição de 42 
alunos. O presidente Giovani explicou que os editais são amplamente divulgados no site 43 
institucional do campus e nas redes sociais, inclusive em Facebook que é um veículo muito 44 
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utilizado pelos alunos. Ainda informou que não há como reabrir o prazo porque este já se 45 
esgotou e essa comissão precisa ser indicada. O presidente perguntou se alguém tem mais 46 
alguma sugestão de nome para indicar. A conselheira Juliana sugeriu como representante 47 
discente a aluna Aryeli. A conselheira Camila também colocou seu nome à disposição como 48 
representante dos técnico-administrativos. Depois de todas as manifestações, o presidente 49 
conduziu a votação. Inicialmente, votou-se a indicação do aluno Marcelo Ledur feita pelo 50 
diretor-geral, foram três votos favoráveis. Em seguida, votou-se a indicação da conselheira 51 
Juliana, a aluna Aryeli; esta recebeu quatro votos favoráveis e três abstenções. Assim, a Aryeli 52 
ficou como representante discente juntamente com a aluna Márcia, já eleita. A seguir, votou-53 
se a indicação dos representantes docentes, Júlio e Sandro; foram seis votos favoráveis e 54 
quatro abstenções. Como representante técnico-administrativo a servidora Marinez recebeu 55 
seis votos, a servidora Camila recebeu quatro votos e a servidora Rossana recebeu dois 56 
votos, foram quatro abstenções. Assim, as servidoras Camila e Marinez ficaram como 57 
representantes da Comissão Local do PDI 2019-2023. Por fim, o diretor perguntou se havia 58 
algum assunto geral para ser tratado. Não havendo nenhuma manifestação, o Presidente do 59 
Conselho de Campus, professor Giovani Forgiarini Aiub, deu por encerrada a sessão às 60 
dezoito horas e quarenta e quatro minutos. Nada mais havendo a constar, eu, Tarcísio 61 
Gonçalves da Silva, secretário do CONCAMP, lavro a presente ata, que será assinada por 62 
mim e demais presentes. Feliz, dezenove de mês de abril de dois mil e dezoito. 63 
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