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ATA Nº 10/2018 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS 

FELIZ 

Aos oito (08) dias do mês de agosto (08) de dois mil e dezoito (2018), às quatorze horas e 1 
trinta minutos, na sala A3 do Campus Feliz do IFRS, localizada na Rua Princesa Isabel, nº 60 2 
no Bairro Vila Rica em Feliz – RS, foi realizada a segunda reunião ordinária 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; Daniel Lothario Koch e Camila de Azevedo Moura, 7 
representantes titulares dos técnicos-administrativos; Maria Júlia Hünning Ehlert, 8 
representante titular dos discentes; José Plínio Guimarães Fachel e Marcelo Lima Calixto, 9 
representantes titulares dos docentes e Cínthia Gabriely Zimmer, representante suplente dos 10 
docentes. O presidente agradeceu a presença de todos, falou que era a segunda reunião 11 
ordinária do ano de dois mil dezoito, embora já estivesse ocorrido outras anteriores não 12 
ordinárias, na qual será gravada e transmitida pelo link no canal Youtube conforme aprovado 13 
na última reunião ordinária, portanto, cada conselheiro que colocar a sua palavra terá que se 14 
dirigir até a frente da sala para ser gravado e iniciou com a leitura da pauta da reunião: 1) 15 
Aprovar a ata nº08/2017, relativa à sexta reunião ordinária do Conselho de Campus realizada 16 
no dia 06/12/2017; 2) Aprovar a ata nº01/2018, relativa à primeira reunião extraordinária do 17 
Conselho de Campus realizada no dia 22/01/2018; 3) Aprovar a ata nº02/2018, relativa à 18 
terceira reunião extraordinária do Conselho de Campus realizada no dia 25/01/2018; 4) 19 
Aprovar alteração no calendário acadêmico 2018; 5)  Apreciação do Regimento Específico do 20 
Setor de Laboratórios de Engenharia; 6) Analisar Denúncia Ministério Público Ofício nº 1522-21 
2018 PRM-Caxias do Sul; 7) Assuntos Gerais. Após a leitura da pauta, perguntou se algum 22 
conselheiro tinha solicitação de inclusão de pauta em regime de urgência, primeiramente o 23 
conselheiro José Plínio Guimarães Fachel disse que tinha um pedido de algumas alunas do 24 
curso técnico de Química e familiares, solicitando ao conselho para que incluísse na pauta 25 
uma flexibilização das avalições delas enquanto que realizam a viagem cultural representando 26 
um grupo musical daqui na Alemanha por duas semanas, logo ele pediu ao conselho para 27 
analisar está proposta e contatar o direção de ensino sobre o assunto. Por segundo, o 28 
conselheiro Marcelo Lima Calixto trouxe um pedido da docente Andrea Monzón enviado por 29 
e-mail, para rever o espaço do estacionamento que até então está liberado a todos, porém a 30 
proposta seria para deixar algumas vagas reservadas aos servidores. E por fim, a conselheira 31 
Camila de Azevedo Moura também tem um pedido da servidora Cristina Teixeira sobre um 32 
processo de liberação de carga horária para estudo, que foi enviado com antecedência e 33 
ainda não foi colocado em pauta, mas chegou um dia anterior a reunião para o conselho. O 34 
presidente do conselho colocou em votação o pedido do conselheiro José Plínio Guimarães 35 
Fachel para inclusão na pauta, tendo este cinco favoráveis, nenhuma abstenção e um coto 36 
contrário, logo está incluído na pauta. A solicitação do conselheiro Marcelo Lima Calisto em 37 
relação ao espaço do estacionamento, mas antes da votação para inclusão em pauta, o 38 
presidente informou que qualquer assunto discutido uma vez em reunião deverá aguardar um 39 
período de seis meses para ser discutido novamente em outra reunião, porém, este assunto 40 
havia sido discutido em março deste ano não passando o período disposto em regimento, 41 
logo não poderá ser incluído como pauta. O conselheiro Marcelo Lima Calixto afirma dizendo 42 
que partir de 19 de setembro poderá novamente ser discutido este assunto, e ainda a pedido 43 
do conselheiro José Plínio Guimarães Fachel foi disposto aos membros o artigo referente a 44 
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este pronunciamento, onde foi visto que o artigo não fazia parte deste regimento após uma 45 
breve explicação do conselheiro José Plínio Guimarães Fachel e portanto, poderá ser votado 46 
para inclusão em pauta. Ainda antes a conselheira Camila propôs mais uma inclusão de pauta 47 
pra ser votado para aumentar o tempo para conclusão de trabalhos da nova comissão que 48 
está elaborando o novo regimento. Agora sim, a votação para inclusão das reservas de vagas 49 
do estacionamento para servidores, tendo este quatro favoráveis, um contrário. Tendo agora 50 
em votação o pedido da conselheira Camila sobre a liberação carga horária para estudos, 51 
tendo este cinco favoráveis. Seguindo agora a discussão da pauta. 1) A flexibilização das 52 
avaliações das alunas que estarão ausentes por duas semanas de suas atividades 53 
acadêmicas para representação do grupo musical na Alemanha; O presidente do 54 
conselho entende como um ponto fundamental para a formação das jovens e se o conselho 55 
entende que elas estarão também representando o campus poderão ter o direito de fazer as 56 
suas avaliações. Logo Fachel impõem a sua opinião reforçando com a legislação que elas 57 
possuem o direito a esse tipo de atividade e agregando conhecimento, com isso o pedido de 58 
sensibilização do conselho. Sendo está pauta aprovada, com quatro favoráveis e uma 59 
abstenção. 2) A reserva de vagas de estacionamento para servidores; Em defesa a pauta, 60 
o conselheiro Marcelo Lima Calixto fez uma breve explicação da demanda em ter um espaço 61 
reservado para servidores no estacionamento principalmente no período da noite. O 62 
conselheiro José Plínio Guimarães Fachel colocou a sua opinião sobre a discussão 63 
acrescentando que este assunto já havia sido discutido em reuniões anteriores e que havia 64 
sido mal interpretado a colocação, pois primeiramente haviam votado contra a reserva de 65 
vagas. Entretanto o conselheiro Daniel Lothario Koch acrescentou dizendo que primeiramente 66 
deveria ser visto em lei pelo jurídico se poderia ser mesmo limitado as vagas para os alunos 67 
dentro do campus. A representante dos discente Maria Júlia Hünning Ehlert completa dizendo 68 
que na sua opinião, na instituição a prioridade é os estudantes. O presidente acrescenta 69 
dizendo que terá que ser então determinado um espaço pois vai ser difícil fazer o controle de 70 
entradas no estacionamento, porém o conselheiro Marcelo Lima Calixto continua a defender 71 
sua posição que isso não seria um problema. Logo, se aprovada a pauta será determinado 72 
um espaço exclusivo para servidores, caso contrário, será mantido da mesma forma, por fim 73 
o presidente deu a palavra para o discente Guilherme Hepp da Engenharia Química com a 74 
aprovação do conselho, logo o discente diz que é mais justo deixar a vaga livre para o primeiro 75 
que chegar, pois não é somente os professores que tem muitas coisas para trazer, muitos 76 
alunos vem direto do trabalho trazendo seus materiais e inclusive os de estudos, almoçam no 77 
campus, logo não faz sentido ter essa reserva. Tendo esta pauta em votação com dois 78 
favoráveis, dois contrários, uma abstenção, logo o presidente com voto de minerva, manteve 79 
o espaço do estacionamento de acesso livre como está no momento. 3) Liberação de carga 80 
horária para estudo da servidora Cristina alves Teixeira; a conselheira Camila de Azevedo 81 
Moura fez sua colocação a respeito da pauta lendo o memorando escrito por ela mesmo, que 82 
pediu 40% de redução da carga horária pois está cursando a curso superior de processos 83 
gerenciais. Que foi colocado em regime de votação, tendo este aprovado com cinco votos 84 
favoráveis. 4) Aprovar a ata nº08/2017, relativa à sexta reunião ordinária do Conselho de 85 
Campus realizada no dia 06/12/2017; Houve a votação sendo cinco votos favoráveis, 86 
nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. 5) Aprovar a ata nº01/2018, relativa à 87 
primeira reunião extraordinária do Conselho de Campus realizada no dia 22/01/2018; 88 
Houve a votação sendo cinco votos favoráveis, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. 89 
6) Aprovar a ata nº02/2018, relativa à terceira reunião extraordinária do Conselho de 90 
Campus realizada no dia 25/01/2018; Houve a votação sendo cinco três favoráveis, duas 91 
abstenções e nenhum voto contrário.  7) Aprovar alteração no calendário acadêmico 2018; 92 
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O presidente do conselho explicou que a alteração seria nos jogos de interseris para prorrogar 93 
uma semana, posto então em regime de votação com quatro votos favoráveis e uma 94 
abstenção. 8) Apreciação do Regimento Específico do Setor de Laboratórios de 95 
Engenharia; A conselheira suplente Cínthia Gabrielly Zimmer fez sua defesa a respeito da 96 
pauta dizendo que não foi consultado a opinião de técnicos para o regimento, pois não possui 97 
técnicos nestes laboratórios, sendo eles utilizados por todos os cursos técnicos, graduação e 98 
mestrado, acrescentando a necessidade de se ter um técnico, porém é a direção que os 99 
designa a tal função. Entretanto, o presidente salienta dizendo que os atuais técnicos dos 100 
laboratórios de química lhe enviaram um memorando constando que seria desvio de função 101 
caso fossem designados a esta função, que então será encaminhado para análise, a 102 
possibilidade de ter um técnico no laboratório de engenharias. O conselheiro José Plínio 103 
Guimarães Fachel colocou sua opinião dizendo que no regimento consta um artigo dispondo 104 
as funções de um técnico, porém sem ter um técnico para fazer parte da formulação do 105 
regimento, pedindo então que se reencaminhe para o parecer dos atuais técnicos. O 106 
conselheiro Daniel reforça dizendo que o regimento deverá ter deveres de técnicos, discentes 107 
e docentes, porém na que está em pauta, parece que só técnicos tem seus deveres no 108 
laboratório. A conselheira Camila disse que deveria ter sido mais específico no momento do 109 
pedido da demanda em ter um técnico, então Cíthia Gabriely Zimmer, esclarece dizendo que 110 
na lei existem diversos técnicos na área de química, portanto não foi solicitado um específico 111 
e o que está se propondo até o momento é um regime específico. Com autorização dos 112 
conselheiros, a discente Kelly Freiberguer do curso Engenharia Química diz que utiliza o 113 
laboratório de materiais e percebe a deficiência em ter um técnico para alcançar algum 114 
material (reagente) que está faltando. Continuando a discussão sobre ter uma comissão para 115 
elaborar o regimento, reforçando que deveria ter um técnico presente na elaboração. Então o 116 
presidente colocou em regimente e votação, tendo estes dois favoráveis, três contrários, 117 
sendo esta pauta rejeitada, e abriu-se a discussão para a formação de uma comissão, uma 118 
sugestão do conselheiro Daniel Lothario Koch, a comissão deverá constituir em três 119 
representantes, um de cada segmento, que irá elaborar e revisar o regimento, que novamente 120 
será discutido na próxima reunião.   9) Analisar Denúncia Ministério Público Ofício nº 1522-121 
2018 PRM-Caxias do Sul; Foi dito e aprovado em ata no ano de 2014, que as gravações das 122 
reuniões do conselho seriam restritamente para a elaboração da ata. Porém o conselheiro 123 
José Plínio Guimarães Fachel enfatiza que, como sendo público deveria ser disponibilizado 124 
para todos, entretanto, se algum membro da comissão quisesse relembrar ou escutar as falas 125 
de alguma reunião em que não compareceu, a secretaria disponibilizasse sem problema 126 
algum, porém, levando em consideração o assunto que é falado em reunião para não expor 127 
assuntos pessoais de servidores ou alunos caso aconteça. O presidente enfatiza dizendo que 128 
todas as atas estão disponíveis ao público, logo não está se infringindo a lei, então o 129 
presidente achou melhor elaborar uma resposta e submeter ao conselho e pedir mais prazo 130 
para o ministério para tal resposta. O presidente colocou em regime de votação a pauta se 131 
deverão fornecer ou não as gravações das reuniões, tendo este então quatro favoráveis e 132 
uma abstenção. 10) Assuntos Gerais. O presidente enfatizou o esforço da comissão para 133 
elaboração do regimento interno do conselho de campus já encaminhado e que será marcado 134 
uma sessão especial para aprovação com prorrogação de dez dias. E o presidente reforçou 135 
dizendo que o conselheiro que se afastar por mais de cento e vinte dias ele automaticamente 136 
estará afastado do conselho, podendo ser até por uma licença maternidade, entretanto 137 
deveria levar em conta certos casos, como maternidade e doença, podendo até por sugestão 138 
ser no máximo um afastamento de 180 dias. O conselheiro Daniel pediu desculpas para a 139 
suplente Cínthia Gabriely Zimmer  pelo fato dele ter dito que não havia a assinaturas dos 140 
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docentes no abaixo assinado, pois verificou que constava as assinaturas, também queria 141 
solicitar que o secretário mandasse a ata para um e-mail específico para que todos recebam. 142 
Mas o presidente acha correto mandar a pauta somente para os conselheiros, pois caso haja 143 
um assunto sigiloso, para não ser divulgado. E por fim, o secretário abriu mão de sua função 144 
caso alguém queira seguir, devido a demanda de outras atividades que ele exerce. O 145 
presidente reforçou que realmente o secretário não tem mais disponibilidade para tal função 146 
e pediu a sensibilização dos conselheiros para que alguém o faça a função na próxima 147 
reunião. O Presidente do Conselho de Campus, professor Giovani Forgiarini Aiub, deu por 148 
encerrada a sessão às dezessete horas e 2 minutos. Nada mais havendo a constar, eu, 149 
Tarcísio Gonçalves da Silva, secretário do CONCAMP, lavro a presente ata, que será 150 
assinada por mim e demais presentes. Feliz, 08 de agosto de 2018. 151 
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