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ATA Nº 07/2018 

REUNIÃO ESPECIAL DO CONSELHO DE CAMPUS 

FELIZ 

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dezoito horas e trinta minutos, na 
sala A1 do Campus Feliz do IFRS, localizada na Rua Princesa Isabel, número sessenta no 
Bairro Vila Rica na cidade de Feliz – RS, foi realizada a primeira sessão especial do Conselho 
de Campus do IFRS – Feliz do ano de dois mil e dezoito. A sessão foi convocada e 
coordenada pelo Presidente, Professor Giovani Forgiarini Aiub e secretariada pelo auxiliar em 
administração Tarcísio Gonçalves da Silva. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: 
Giovani Forgiarini Aiub, Diretor Geral e Presidente do Conselho; Franck Joy de Almeida, 
Diretor de Ensino; Vivian Treichel Giesel, Diretora de Administração e Planejamento; Camila 
de Azevedo Moura, representante titular dos técnicos-administrativos; Sigrid Régia Huve, 
representante suplente dos técnicos-administrativos; José Plínio Guimarães Fachel, 
representante titular dos docentes; Marcelo Lima Calixto e Cínthia Gabriely Zimmer, 
representantes suplentes dos docentes; Juliana Luísa Gonçalves e Maria Julia Hünning 
Ehlert, representantes titulares dos discentes; Elisete Teresinha Bertuol Rodrigues e Maria 
Cristina Franzen, representantes da comunidade externa. O presidente cumprimentou os 
presentes e iniciou a primeira reunião especial do Conselho de Campus do IFRS - Feliz cuja 
pauta é a apreciação do regimento complementar do Campus Feliz. O presidente agradeceu 
a presença de todos e explicou que a reunião é pública, mas apenas os conselheiros têm 
direito à palavra; então, caso alguém queira se manifestar deve pedir autorização ao conselho. 
O diretor deu início à reunião e projetou na tela a minuta do regimento para ser analisada. 
Explicou que são sessenta e dois artigos, vinte e cinco páginas e que os artigos serão lidos 
um por um. Se alguém tiver uma proposta de destaque, que compreende a alteração de algum 
artigo ou inciso da minuta ou supressão, ela deverá ser apresentada e após votada. Ao final, 
serão votadas as adições de artigos. A conselheira Camila disse que em uma reunião na 
semana anterior com o segmento técnico-administrativo, os colegas solicitaram que os 
membros da equipe diretiva não votem. Os diretores Franck e Vivian concordaram e o diretor-
geral, Giovani, falou que só irá usar o voto de minerva. O presidente deu início à sessão e fez 
a leitura do artigo primeiro da minuta. Perguntou se havia algum destaque e explicou que, em 
não havendo destaque, este não seria discutido e no final seria realizada a votação do texto 
para aprovação. Na sequência, Giovani fez a leitura do Título II - Da Estrutura organizacional, 
composição, funcionamento e competências dos órgãos do campus Feliz. A conselheira 
Camila apresentou um destaque para a alínea “b” número um, para que a redação fique “Setor 
de Tecnologia da Informação e Audiovisual”. A proposta foi aprovada por sete votos favoráveis 
e três abstenções. A conselheira Camila ainda propôs a alteração do item três para “Setor 
Financeiro e Contabilidade”, a proposta foi aprovada por sete votos favoráveis e três 
abstenções. Camila ainda solicitou a supressão do item seis, “setor de contabilidade”. O 
presidente nem colocou em votação porque se foi aprovado anteriormente a inclusão do setor 
de contabilidade no item três, logicamente ele deve ser suprimido para não haver duplicidade. 
O conselheiro Marcelo solicitou que na alínea “c” no item sete, seja suprimida a palavra 
“química” e fique apenas “setor de laboratórios”. A proposta foi aprovada por sete votos 
favoráveis e três abstenções. O conselheiro José Plínio Fachel sugeriu a supressão da 
Comissão Permanente de Licitação da alínea “b” do inciso I do artigo segundo. A proposta foi 
aprovada por sete votos favoráveis e três abstenções. Na sequência, o presidente fez a leitura 
do artigo três e não houve apresentação de nenhum destaque. Então, seguiu lendo o artigo 
quarto. Após a leitura, o presidente apresentou o seu destaque e propôs a alteração no 
número de representantes de dois para três nos segmentos docente, discente e técnico-
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administrativo; a proposta foi aprovada por sete votos favoráveis e três abstenções. Giovani 
ainda propôs acrescentar o tempo de dois anos para a duração do mandato dos membros de 
todos os segmentos. O conselheiro José Plínio Fachel falou sobre as determinações 
estabelecidas pelo Conselho Superior, CONSUP, que prevê o tempo de mandato dos 
discentes por um ano. Então, Giovani retirou sua proposta e a seguir encaminhou a votação 
sobre o tempo de mandato dos membros da comunidade externa. Marcelo propôs que o 
tempo de mandato seja de um ano e a proposta recebeu sete votos favoráveis e três 
abstenções. A seguir, o presidente leu o artigo quinto e não houve apresentação de nenhum 
destaque. Passou-se à leitura do artigo sexto. A conselheira Camila fez a proposta de que 
sejam colocados dois suplentes nos incisos II, III e IV. A proposta recebeu seis votos 
favoráveis e quatro abstenções. Na sequência, Giovani leu o artigo sétimo e não houve 
apresentação de nenhum destaque. Então, fez a leitura do artigo oitavo e também não houve 
apresentação de nenhum destaque. Em seguida, leu o artigo nono e também não houve 
nenhum destaque. Na sequência, Giovani leu o artigo décimo e não houve apresentação de 
nenhum destaque. A seguir, o artigo décimo primeiro que trata da comissão permanente de 
licitação da minuta foi excluído, pois anteriormente foi aprovada a sua inclusão em outro artigo. 
Seguindo a análise da minuta, Giovani leu o artigo décimo segundo e não houve apresentação 
de nenhum destaque. O artigo décimo terceiro também permaneceu igual ao texto da minuta. 
Continuando, Giovani leu o artigo décimo quarto e a conselheira Camila sugeriu a alteração 
do inciso IX para “secretariar reuniões e outros eventos”, a proposta recebeu seis votos 
favoráveis e quatro abstenções. Para o mesmo inciso, o conselheiro José Plínio Fachel 
sugeriu suprimir o final da redação da frase do parágrafo único e no lugar da vírgula colocar 
um ponto final. A proposta recebeu cinco votos favoráveis e cinco abstenções. Seguindo, 
Giovani leu a Subseção II - Da assessoria de Comunicação e após a leitura apresentou um 
destaque para o inciso I. Ele sugeriu retirar o decreto que foi especificado e mudar para “de 
acordo com legislação vigente”. A votação recebeu sete votos favoráveis e três abstenções. 
Após, Giovani leu o artigo décimo sexto. Ele apresentou como destaque no parágrafo segundo 
a supressão do número da resolução, foram sete votos favoráveis e três abstenções. Fez a 
leitura do artigo décimo sétimo e ninguém apresentou destaque. Na sequência leu a Subseção 
I - Do Setor de Tecnologia da Informação e Audiovisual, artigo décimo oitavo. A conselheira 
Camila apresentou um destaque para o inciso XIV e sugeriu que a redação seja “manejar 
equipamentos de audiovisual”. A proposta recebeu sete votos favoráveis e três abstenções. 
E ainda propôs que o inciso XV fique com a redação “exercer outras atividades que lhe sejam 
correlatas”. A proposta recebeu sete votos favoráveis e três abstenções. O professor Vinícius 
pediu a palavra e foi autorizado pelos conselheiros. Ele falou sobre o inciso I e argumentou 
que não seria atribuição dos professores da área como consta no texto da minuta. Então, 
Giovani propôs alteração na redação para “de forma colaborativa com os servidores 
interessados”. A proposta foi aprovada com sete votos favoráveis e três abstenções. Após, foi 
realizada a leitura do artigo dezenove, Subseção II - Do Setor de Gestão de Pessoas. O 
conselheiro José Plínio sugeriu a substituição da palavra “implantar” por “propor” no inciso III. 
A proposta foi aprovada com sete votos favoráveis e três abstenções. A seguir, Giovani fez a 
leitura da Subseção III - Do Setor Financeiro e Contabilidade, artigo vinte. Camila sugeriu 
alteração no inciso XII para “proceder com a liquidação e pagamento de diárias e passagens”, 
a proposta recebeu seis votos favoráveis e quatro abstenções. A conselheira ainda 
apresentou proposta de alteração para o inciso XIII sugerindo que a redação fique “receber 
os processos do Setor de Licitações e Contratos e efetuar os lançamentos junto aos Sistemas 
Federais de Administração”. A proposta foi aprovada com sete votos favoráveis e três 
abstenções. Na sequência, Giovani fez a leitura da Subseção IV - Do Setor de Licitações e 
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Contratos. Camila sugeriu a supressão do inciso XVI; foram três votos favoráveis, um contrário 
e seis abstenções. No inciso XVII, ela sugeriu a supressão da palavra “capacitação”. Essa 
proposta recebeu quatro votos contrários e seis abstenções. Camila ainda sugeriu no inciso 
XVIII a alteração de “ou” para “e”, essa proposta recebeu cinco votos favoráveis e cinco 
abstenções. Dando continuidade, Giovani leu o artigo vinte e dois, da Subseção V - Do Setor 
de Almoxarifado e Patrimônio. Camila propôs a alteração do inciso V para “comunicar ao 
solicitante da chegada do material adquirido, para conferência do mesmo e ateste da nota 
fiscal respectiva, independentemente da necessidade de parecer técnico”, a proposta recebeu 
quatro votos favoráveis, um contrário e quatro abstenções. O presidente do conselho informou 
que a conselheira Elisete anunciou que vai deixar a reunião e explicou que se mais alguém 
sair não terá mais quórum e a reunião será interrompida. Foi feito um intervalo de cinco 
minutos. Dando continuidade, Giovani explicou que o caput do artigo vinte e três deixou de 
existir pois foi aprovado anteriormente sua inclusão em outro artigo. Então, Camila propôs que 
os incisos um ao quinze fossem inseridos no caput do artigo vinte e não foi votado porque a 
alteração aprovada anteriormente contemplou essa substituição. Giovani propôs a exclusão 
dos incisos treze e quinze porque são iguais e já fazem parte do caput do artigo vinte, essa 
proposta recebeu cinco votos favoráveis e quatro abstenções. Na sequência, Giovani leu a 
Subseção VI - Do Setor de Infraestrutura e propôs a alteração de “professores interessados” 
para “servidores interessados”. A proposta foi aprovada por cinco votos favoráveis e quatro 
abstenções. Continuando, Giovani leu o artigo vinte e cinco, da Gestão de Ensino. O 
conselheiro José Plínio propôs que seja incluído “servidor efetivo do quadro de pessoal do 
IFRS”, a proposta recebeu seis votos favoráveis e três abstenções. Após, Giovani leu o artigo 
vinte e seis, Subseção I - Da Coordenação de Ensino. Camila propôs a inclusão de 
“juntamente com o colegiado de curso” no inciso IV e após alguns debates ela retirou a 
proposta. José Plínio apresentou a proposta de supressão do “juntamente com o coordenador 
de curso” do inciso IV. Foram seis votos favoráveis e três abstenções. O conselheiro José 
Plínio Fachel sugeriu a alteração do caput do artigo vinte e seis para “À Coordenação de 
Ensino, juntamente a Gestão de Ensino, compete”. Foram dois votos favoráveis e sete 
abstenções. Dando continuidade, Giovani leu o artigo vinte e sete. Após, sugeriu a supressão 
do número da resolução e a alteração por “Resolução específica do Conselho Superior do 
IFRS.” A proposta foi aprovada por seis votos favoráveis e três abstenções. Na sequência, 
Giovani leu o artigo vinte e oito, Do Setor de Registros Escolares. E a seguir apresentou 
alguns destaques. Inicialmente, sugeriu que a redação do inciso III fique “manter e atualizar 
as informações da vida acadêmica dos estudantes no sistema acadêmico”, esta proposta foi 
aprovada por seis votos favoráveis e três abstenções. Nos incisos XIII e XIV, sugeriu a troca 
de “gestão escolar” por “gestão de ensino”, foram seis votos favoráveis e três abstenções. 
Após, Giovani fez a leitura da Subseção IV - Do Setor de Apoio Pedagógico e após a leitura 
apresentou os seus destaques. No inciso dois ele propôs a alteração para “processo de ensino 
e de aprendizagem”; esta proposta recebeu três votos favoráveis e seis abstenções. E no 
inciso VIII propôs que a redação fique “orientar o discente”; esta proposta recebeu seis votos 
favoráveis e três abstenções. A seguir, Giovani leu a Subseção V - Do Setor de Assistência 
Estudantil e após a leitura propôs a troca do número da resolução por “Resolução específica 
Conselho Superior do IFRS”. Foram seis votos favoráveis e três abstenções. Giovani votou 
pela prorrogação da reunião por uma hora. Foram seis votos contrários e três abstenções. 
Deixou-se pré-agendada a nova reunião para o dia dois de maio. Então, o Presidente do 
Conselho de Campus, professor Giovani Forgiarini Aiub, deu por encerrada a sessão e nada 
mais havendo a constar, eu, Tarcísio Gonçalves da Silva, secretário do CONCAMP, lavro a 
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presente ata, que será assinada por mim e demais presentes. Feliz, dezenove de abril de dois 
mil e dezoito. 

 

Camila de Azevedo Moura ____________________________________________________ 

Cínthia Gabriely Zimmer ______________________________________________________ 

Elisete Teresinha Bertuol Rodrigues _____________________________________________ 

Franck Joy de Almeida _______________________________________________________ 

Giovani Forgiarini Aiub _______________________________________________________ 

José Plínio Guimarães Fachel _________________________________________________ 

Juliana Luísa Gonçalves ______________________________________________________ 

Marcelo Lima Calixto ________________________________________________________ 

Maria Cristina Franzen _______________________________________________________ 

Maria Julia Hünning Ehlert ____________________________________________________ 

Sigrid Régia Huve ___________________________________________________________ 

Tarcísio Gonçalves da Silva ___________________________________________________ 


