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Ata número 04/2019 – 1ª Reunião Extraordinária do CONCAMP do Campus Feliz 
 
Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta e 
cinco minutos, na sala A4 do Campus Feliz do IFRS, localizado na Rua Princesa 
Isabel, número sessenta, Bairro Vila Rica, município de Feliz – RS, foi realizada a 
primeira Reunião Extraordinária 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 Joseane Cristina Kunrath Stroeher, Luiz Alfredo Lottermann, titulares,  
Marinês Silveira de Oliveira, suplente do segmento; os Docentes Eduardo Echevenguá 
Barcellos, José Plínio Guimarães Fachel e Túlio Lima Baségio, titulares do segmento; 
os Discentes Guilherme Gustavo Hepp, titular, e Débora Stefani Maciel, suplente do 
segmento e as Representantes da Comunidade Externa,  Dulce Mielke, titular, e 
Márcia Ludwig, 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: Apreciação de 
proposta para inscrição no Edital 34/2019 – Distribuição Interna de Vagas de Professor 
Visitante no IFRS e Assuntos Gerais. O presidente do Conselho solicitou a inclusão na 
pauta, em caráter de urgência, da indicação de voluntários, entre os membros deste 
conselho, para a formação da Comissão Eleitoral responsável pelo Processo de 
Consulta para escolha do próximo Diretor Geral do Campus, conforme resolução 
074/2019, do Consup. Esta Comissão será responsável por receber as inscrições dos 
interessados em participar da Comissão Eleitoral, conforme Resolução 073/2019, do 
mesmo Conselho. Giovani explicou os procedimentos constantes nos editais afeitos ao 
trabalho a ser desenvolvido por ambas as Comissões, lendo alguns artigos mais 
pertinentes. Comentou também sobre a escolha do Reitor. O conselheiro Fachel pediu 
que fosse feita a leitura do Edital 001/2019/CS; a conselheira Marinez considerou a 
leitura integral desnecessária no que foi seguida pelos demais membros deste 
Conselho. O presidente ainda discorreu sobre a formação da Comissão, com membros 
escolhidos entre os Docentes, Discentes e Técnicos Administrativos com três 
representantes de cada segmento e que, caso não haja inscritos suficientes, a 
complementação dar-se-á por indicação da Direção Geral. Salientou ainda que o prazo 
para a conclusão dos trabalhos é exíguo, pois o resultado final do Processo de 
Consulta será homologado pelo Consup no dia cinco de novembro próximo. Dentre os 
membros deste Conselho, os servidores Marinez, Luiz Alfredo e Eduardo Echevenguá 
se voluntariaram para formar a primeira Comissão. O conselheiro Fachel propôs que o 
Concamp orientasse os servidores participantes da equipe diretiva a não integrarem a 
Comissão responsável pelo Processo de Escolha de Diretor Geral; o presidente 
manifestou-se contrário à proposição, pois cercearia a liberdade individual, além de 
colocar a lisura do processo eleitoral sob suspeição no que foi seguido pelos demais 
presentes. A seguir, os nomes dos três voluntários foram colocados em votação e 
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aprovados por unanimidade. A próxima reunião extraordinária deste Conselho foi 
marcada para o próximo dia vinte e oito, em horário a ser definido. Após, foi abordado o 
próximo ponto da pauta: Edital 34/2019 – Distribuição Interna de Vagas de Professor 
Visitante no IFRS. O professor André Zimmer, convidado pelo presidente Giovani e 
aprovado pelos demais, discorreu sobre as vantagens auferidas pelo campus, caso 
seja contemplado com um professor visitante e que uma das principais preocupações 
do Programa de Pós-Graduação é reforçar a equipe de docentes para melhorar a nota 
de avaliação (nota 3) do Curso de Engenharia Química obtida junto ao MEC. Também 
se manifestou favoravelmente o professor e conselheiro Eduardo Echevenguá, 
destacando que esse profissional pode captar recursos e atuar como agente de 
fomentos. A conselheira Joseane indagou sobre as condições físicas disponíveis para 
receber esse profissional. Em resposta, Giovani disse que, mediante a demanda de 
eventuais ajustes, é possível oferecer boas condições de trabalho. O conselheiro 
Fachel salientou que o professor visitante é um bolsista e não representa nenhum 
custo extraordinário para o campus por não constituir uma relação trabalhista 
oferecendo, assim, apenas vantagens. A proposta foi aprovada com uma abstenção. 
Por fim, o presidente abordou a questão orçamentária: caso não haja a suspensão do 
contingenciamento efetuado pelo MEC - a liberação de apenas cinquenta e oito por 
cento do orçamento previsto para o corrente ano - os serviços essenciais estarão 
comprometidos a partir de trinta de setembro, sob risco da suspensão das atividades 
não apenas do campus Feliz, mas de toda a instituição, sendo essa a posição oficial da 
IFRS. Ao encerrar a reunião, às dez horas e trinta e cinco minutos, 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.  
 
 

 


