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ATA Nº 09/2018 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS 

FELIZ 

Aos sete (07) dias do mês de junho (06) de dois mil e dezoito (2018), às quinze horas e trinta 1 
minutos, na sala A5 do Campus Feliz do IFRS, localizada na Rua Princesa Isabel, nº 60 no 2 
Bairro Vila Rica em Feliz – RS, foi realizada a quinta reunião extraordinária do Conselho de 3 
Campus – Feliz do ano de 2018. A sessão foi convocada pelo Presidente, Professor Giovani 4 
Forgiarini Aiub e coordenada pelo diretor substituto Tarcísio Gonçalves da Silva e secretariada 5 
pela Técnica em Assuntos Educacionais Carla do Couto Nunes. Estiveram presentes os 6 
seguintes conselheiros: Tarcísio Gonçalves da Silva, Diretor Geral substituto e Presidente 7 
substituto do Conselho; Franck Joy de Almeida, diretor de ensino, Camila de Azevedo Moura, 8 
representantes titulares dos técnicos-administrativos; Maria Júlia Hünning Ehlert e Juliana 9 
Luísa Gonçalves, representante titular dos discentes; José Plínio Guimarães Fachel e Marcelo 10 
Lima Calixto representantes titulares dos docentes e, Cínthia Gabriely Zimmer representante 11 
suplente dos docentes; Maria Cristina Franzen, representante da comunidade externa. O 12 
presidente foi substituído nesta reunião pelo diretor substituto Tarcísio Gonçalves da Silva 13 
pois foi convocado a outra reunião que acabou se estendendo para a parte da tarde e não 14 
pode comparecer, logo iniciou-se com a pauta: 1) Solicitação de áudio da reunião especial; 2) 15 
Proposta de recuperação de dias letivos elaborado em reunião com os coordenadores de 16 
curso; 3) Inclusão de dois sábados letivos no calendário do Campus Feliz para a Licenciatura 17 
em Letras e para a Licenciatura em Química; 4) Renovação de afastamento para pós-18 
graduação Stricto Sensu- Doutorado do servidor Francisco Cunha da Rosa; 5) Liberação de 19 
40% de carga horária do servidor Carlos para o mestrado; 6) Encaminhamentos para 20 
elaboração de edital para composição de membros do CONCAMP; 7) Revisão das datas do 21 
calendário de reuniões do Conselho de Campus; 8) Assuntos Gerais. 1) Solicitação de áudio 22 
da reunião especial; como na época em que foi decidido gravar as reuniões, foi pedido para 23 
o conselho só para fazer a ata, porém está em discussão se esta gravação poderá ser 24 
disponibilizada, o conselheiro professor José Plínio Guimarães Fachel fez sua colocação na 25 
questão de manter a transparência, logo que tem reuniões que são mais sigilosas. O 26 
presidente substituto Tarcísio Gonçalves da Silva acrescenta que a transparência está nas 27 
atas e resoluções publicadas. Posto em regime de votação, 2 favoráveis, 3 contrários e duas 28 
abstenções. Sendo assim o conselho votou para não disponibilizar os áudios. 2) Proposta de 29 
recuperação de dias letivos elaborado em reunião com os coordenadores de curso; A 30 
conselheira Cínthia Gabriely Zimmer fez sua colocação em que o curso Tecnólogo em Analise 31 
e Desenvolvimento de Sistemas não tem exame logo querem ocupar segunda, terça e quarta 32 
como dias letivos para não ter os sábados. Porém o presidente substituto Tarcísio Gonçalves 33 
da Silva acrescentou dizendo que é preciso cuidar os dias para não ter conflito com os horários 34 
dos professores. O calendário letivo foi projetado na tela para os conselheiros visualizarem 35 
um possível conflito entre horário de aulas com o curso de Engenharia Química e o curso 36 
Tecnólogo em Analise e Desenvolvimento de Sistemas, entretanto foi visto que não haverá. 37 
A conselheira Cínthia Gabriely Zimmer teve mais uma colocação sobre os dias de 38 
recuperações do médio e que um desses dias fosse o dia 7 de setembro, pois deverão ser 39 
recuperados esses 4 dias. O presidente substituto Tarcísio Gonçalves da Silva então disse 40 
que esse assunto seria discutido na próxima reunião pois é um assunto que entrará em pauta. 41 
Então a Juliana comentou que os sábados seriam intercalados entre manhã e tarde, pois tem 42 
muitos alunos que trabalham pela manhã e poderiam comparecer pela parte da tarde. 43 
Colocado em regime de votação a primeira questão que foi a troca dos dias letivos, tendo este 44 
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3 favoráveis, 4 abstenções, sendo este aprovado. Agora a votação para intercalar dia 9 à 45 
tarde, 16 à manhã, 23 à tarde e 7 de julho manhã, tendo este 4 favoráveis e 3 abstenções, 46 
sendo este aprovado. Votando então a proposta que foi encaminhado pelos coordenadores, 47 
tendo este 2 favoráveis, 2 contrários, 1 abstenção, e o presidente com voto de minerva, foi 48 
favorável a proposta, sendo está aprovada. 3) Inclusão de dois sábados letivos no 49 
calendário do Campus Feliz para a Licenciatura em Letras e para a Licenciatura em 50 
Química; Coordenador do curso de Letras Português e Inglês, professor Marcelo Lima Calixto 51 
pediu que os dias 19 e 26 de maio sejam letivos por causa da visita na bienal em Porto Alegre, 52 
posto em regime de votação, tendo este 5 favoráveis e 2 abstenções, sendo este aprovado. 53 
4) Renovação de afastamento para pós-graduação Stricto Sensu- Doutorado do 54 
servidor Francisco Cunha da Rosa; O conselheiro professor José Plínio Guimarães Fachel 55 
explicou que todas as suas dúvidas com a coordenadoria de gestão de pessoas sobre os 56 
prazos, logo deve-se ser favorável ao colega por mais seis meses para a conclusão de seu 57 
doutorado, colocado em regime de votação, 5 favoráveis e duas abstenções, sendo este 58 
aprovado. 5) Liberação de 40% de carga horária do servidor Carlos para o mestrado; 59 
sem nenhuma consideração, foi posto em regime de votação, tendo este seis favoráveis e 60 
uma abstenção. 6) Encaminhamentos para elaboração de edital para composição de 61 
membros do CONCAMP; temos que decidir como vai ser elaborado o edital, pois foi alterado 62 
a composição do conselho do campus. Então foi decido que a comissão irá organizar o edital. 63 
7) Revisão das datas do calendário de reuniões do Conselho de Campus; depois de 64 
discussões para recuperar a data do dia 30, posto em votação, sendo todos favoráveis para 65 
que o calendário prosseguisse sem a recuperação da reunião. 8) Assuntos gerais; o 66 
presidente autorizou o Conselheiro professor José Plínio Guimarães Fachel a fazer primeiro 67 
a sua colocação, logo ele disse que o conselho deveria ser consultado para substituir o 68 
professor que está sendo afastado ou até mesmo estudar a demanda de professores. E por 69 
fim, presidente substituto Tarcísio Gonçalves da Silva fala sobre a solicitação do coordenador 70 
do curso de especialização em gestão escolar na qual o projeto pedagógico de curso está em 71 
reformulação, para aumentar a participação da comunidade no curso, juntamente com o 72 
colegiado decidiram modificar o semestre de ingresso para o primeiro semestre conforme os 73 
demais cursos, com isso os formandos das licenciaturas poderiam ter como opção de ingresso 74 
o curso de especialização logo após a graduação. O presidente substituto Tarcísio Gonçalves 75 
da Silva do Conselho de Campus, deu por encerrada a sessão às dezesseis horas e cinquenta 76 
minutos. Nada mais havendo a constar, eu, Carla do Couto Nunes, secretária substituta do 77 
CONCAMP, lavro a presente ata, que será assinada por mim e demais presentes. Feliz, 07 78 
de junho de 2018. 79 
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