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Ata número 01/2019 – 1ª Reunião Ordinária do CONCAMP do Campus Feliz 
 
Aos vinte dias do mês de março de dois mil e dezenove, às dez horas e quarenta 
minutos, na sala A4 do Campus Feliz do IFRS, localizada na Rua Princesa Isabel, 
número sessenta, Bairro Vila Rica, município de Feliz – RS, foi realizada a primeira 
Reunião Ordinária do Conselho de Campus (CONCAMP) deste ano. A sessão foi 
convocada e presidida pelo Diretor-Geral pro-tempore Professor Giovani Forgiarini Aiub 
e secretariada pela técnica Ubaldininha da Costa Torres Luize. Estiveram presentes os 
seguintes conselheiros: os Técnicos Administrativos em Educação, Cayane Genro 
Santos e  Joseane Cristina Kunrath Stroeher, titulares, e Núbia Marta Laux, suplente do 
segmento; os Docentes Túlio Lima Baségio e José Plínio Guimarães Fachel, titulares, 
e Eduardo de Oliveira da Silva, suplente do segmento; os Discentes Micaela Campos 
Severo e Guilherme Gustavo Hepp, titulares, e Marcelo Ledur e Débora Stefani Maciel, 
suplentes do segmento e as Representantes da Comunidade Externa,  Dulce Mielke 
e Márcia Ludwig, respectivamente titular e suplente. Também presente o servidor 
Ricardo Sampaio, responsável pela gravação áudio visual da reunião. Os conselheiros 
ausentes não encaminharam justificativa formal. A reunião teve início com a 
apresentação da pauta: Posse dos novos membros titulares e suplentes, aprovação da 
ata da reunião anterior, homologação das Resoluções ad referendum a) Resolução 
número 001, de quatro de janeiro de dois mil e dezenove e b) Resolução número 002, 
de sete de fevereiro de dois mil e dezenove e, por último, Assuntos Gerais. A reunião 
iniciou-se com a assinatura do Termo de Posse dos conselheiros eleitos que estiveram 
ausentes na reunião anterior, em dezoito de dezembro de dois mil e dezoito. Também 
assinaram o Termo as Conselheiras representantes da Comunidade Externa, eleitas 
em data posterior à última reunião. A seguir, o presidente do Conselho solicitou a 
inclusão na pauta da apreciação do processo da servidora  Gláucia Joselane Hebert 
Silva, referente à solicitação de Liberação de Horário para Qualificação de Servidor 
TAE; o conselheiro Túlio solicitou a inclusão na pauta do pedido de 
reconsideração/recurso do Projeto de Pesquisa “Avaliação das Propriedades 
Mecânicas e de Corrosão de Ligas de Aço Inoxidável Submetidas à Oxidação 
Térmica”, apresentado pela servidora Cínthia Gabriely Zimmer e indeferido pela 
Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação(CAGPPI). A 
conselheira Joseane solicitou a inclusão do pedido de reconsideração/recurso do 
Projeto de Extensão “Horta Comunitária – Mãos na Terra”, apresentado pela servidora 
Camila de Azevedo Moura e indeferido pela Comissão de Gerenciamento e Ações de 
Extensão(CGAE). Os originais de ambos os recursos estão anexados a esta Ata. Em 
ambos os casos foi pedida urgência, aprovada por unanimidade. A seguir, o 
conselheiro Fachel justificou sua ausência à reunião do dia dezoito de dezembro 
passado em virtude de internação hospitalar. Após, foi lida pela conselheira Cayane a 
ata da reunião anterior e aprovada pela maioria, com o registro de duas abstenções. 
Houve a indagação, por parte dos conselheiros, sobre o atraso na confecção das atas 
anteriores à posse da atual secretária; o presidente explicou que o atraso infelizmente 
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ocorreu por um descuido da secretária anterior e que, aos poucos, as atas deverão ser 
feitas. A conselheira Joseane prontificou-se a auxiliar nesta demanda de acordo com 
sua disponibilidade de tempo. Em seguida, foi concedido tempo de fala à professora 
Cínthia para que defendesse seu pedido de aprovação do Projeto de Pesquisa citado 
acima. A conselheira Cayane, membro da CAGPPI, leu a Ata 77/2018 referente à 
análise dos projetos de pesquisa, justificando a não-homologação do referido projeto. 
Após discussão entre os conselheiros, o recurso foi colocado em votação e aprovado 
por nove votos, registrando-se um voto contrário. O conselheiro Túlio explanou sobre 
as revisões realizadas nos Regulamento do Colegiado do Curso Superior de 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), do NDE e das 
Atividades Curriculares e Complementares. Todas as revisões foram aprovadas 
unanimemente. Foram colocadas em votação as Resoluções ad referendum 001/2019 
e 002/2019 e aprovadas por todos os presentes. O conselheiro Fachel manifestou-se 
sobre como são elaborados os regimentos dos cursos em geral no campus Feliz; falou 
ainda sobre o Artigo Décimo do Conselho de Campus, que trata de suas atribuições e 
solicitou participação na elaboração do regimento do Curso Técnico em Administração 
Integrado ao Ensino Médio, ora em andamento. O conselheiro Eduardo Silva defendeu 
a aprovação ad referendum em casos que demandam urgência e que não dispõem de 
tempo hábil para submissão em reunião ordinária do Concamp. O presidente Giovani 
discorreu sobre a elaboração do PDI e a pouca participação da comunidade neste 
processo. Colocado em votação o pedido de liberação de carga horária da servidora 
Gláucia foi plenamente aprovado. A conselheira Joseane apresentou os memorandos 
28 e 29/2019 referentes ao recurso da servidora Camila, citado anteriormente. O 
presidente manifestou-se sobre a percepção de que um erro contido no Edital que 
regulamenta os critérios para os projetos, sejam de Extensão ou Pesquisa, deveria ser 
relatado em tempo hábil para sua correção. Foi colocada em votação a participação do 
servidor Tarcísio Gonçalves da Silva para esclarecer a posição da CGAE, comissão da 
qual é membro eleito, quanto ao indeferimento do Projeto; aprovada por unanimidade. 
O servidor relatou que foram observados os critérios contidos no Edital e que outros 
projetos também não foram homologados devido ao não atendimento integral desses 
requisitos. O servidor Henrique Sant’Ana, participante do projeto, defendeu o recurso. 
Colocado em votação, o recurso foi aprovado por sete votos, contando com um voto 
contrário e uma abstenção. O presidente Giovani comentou sobre a avaliação, 
realizada por servidores do Ministério da Educação, dos cursos de Engenharia Química 
e Licenciatura em Letras, ambos alcançando conceito máximo. Ao encerrar a reunião, 
o presidente do Conselho agradeceu pela presença de todos. Nada mais havendo a 
acrescentar eu, Ubaldininha da Costa Torres Luize, secretária titular do Conselho de 
Campus, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.  
 
 

 


