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Ata número 05/2019 – 2ª Reunião Extraordinária do CONCAMP do Campus Feliz 
 
Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta e 
cinco minutos, na sala B10 do Campus Feliz do IFRS, localizado na Rua Princesa 
Isabel, número sessenta, Bairro Vila Rica, município de Feliz – RS, foi realizada a 
segunda 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, titulares, e Cristina Ceribola Crespam, 
suplente do segmento; os Discentes Guilherme Gustavo Hepp e Micaela Campos 
Severo, titular do segmento e os Representantes da Comunidade Externa,  Dulce 
Mielke, titular, Márcia Ludwig e Cláudio Rodrigo Vieira, suplentes do segmento. A 
conselheira Cayane Genro dos Santos enviou justificativa de ausência por e-mail. 
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 assinatura do Termo de Posse pelo Conselheiro Cláudio Rodrigo 
Vieira, suplente de Clóvis Freiberger Júnior, representante da Comunidade Externa. 
Após, o presidente pediu a inclusão na pauta em regime de urgência do pedido de 
Liberação de Carga-Horária para estudos da servidora Camila de Azevedo Moura que 
foi aprovada por unanimidade. Os conselheiros procederam a rápido exame do 
processo fisico. Colocado em votação, o pedido de liberação foi aprovado também de 
forma unânime. A seguir o presidente Giovani fez a apresentação da pauta: a. 
Alteração de data da última Reunião Ordinária de dois mil e dezenove (de dezenove de 
novembro para três de dezembro); b. Solicitação  de liberação de carga-horária para 
estudos da servidora Cristina Alves Teixeira; c. Homologação do resultado da 
composição da comissão eleitoral local; d. Complementação da comissão Eleitoral (de 
acordo com o Art. Nono da Resolução número setenta e quatro/dois mil e 
dezenove/CONSUP) e e. Assuntos Gerais. Sobre o primeiro assunto, defendeu a 
mudança da data da última reunião do ano justificando um maior prazo para 
apresentação de demandas ainda dentro deste exercício. Disse também que em 
novembro estará de férias e que gostaria de presidir essa última reunião, ainda como 
presidente do Conselho; Joseane alegou que, com a mudança, haverá mais tempo 
para elaboração do calendário para o próximo ano. Colocada em votação, a alteração 
de data foi aprovada por todos os presentes. O próximo assunto foi apresentado e a 
conselheira Cristina Crespam indagou se é possível liberar duas servidoras do setor de 
Almoxarifado e Patrimônio, referindo-se às servidoras Cristina Teixeira e Camila Moura 
que solicitaram o mesmo benefício. Giovani respondeu que sim, pois há um 
planejamento de horários além do parecer da equipe de trabalho para que a liberação 
não inviabilize o funcionamento do setor. Joseane defendeu que é viável pois ela e seu 
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colega Nivaldo, ambos do Laboratório de Química, obtiveram liberação de carga 
horária no mesmo período e o trabalho do setor não foi afetado. Colocada em votação, 
a solicitação foi aprovada com uma abstenção. O ponto a seguir na pauta trata da 
homologação do resultado da composição eleitoral local. Giovani explanou sobre a 
composição parcial da Comissão. Não houve inscritos suficientes para preencher as 
vagas referentes aos segmentos dos docentes e técnicos-administrativos (TAE) – três 
titulares e dois suplentes. O segmento discente preencheu as cinco vagas. A 
conselheira Marinez relatou que após o fim do prazo de inscrições, três servidoras 
TAEs se propuseram a participar da Comissão. Com o prazo esgotado, a Comissão 
responsável pela composição da Comissão Eleitoral decidiu apresentar os nomes a 
este Conselho no intuito de complementar a Comissão com pessoas que 
demonstraram interesse em colaborar. Giovani esclareceu que essa complementação 
seria o próximo ponto da pauta. O conselheiro Eduardo Echevenguá apresentou as 
fichas de inscrição, bem como uma declaração firmada pelas três servidoras TAEs 
sobre seu interesse em participar da Comissão Eleitoral. Esclareceu também que a 
inscrição da servidora Suelen Bordin, contratada temporária, não foi homologada por 
não atender ao Artigo Quinto do Edital, que determina que a Comissão seja formada 
por servidores efetivos. A Comissão Eleitoral fica parcialmente constituída pelos 
seguintes servidores: Segmento Docente: Fabrício da Silva Scheffer e Júlio Cesar de 
Vargas Oliveira. Segmento Técnico-administrativo: Rossana Zott Enninger, Sigrid 
Régia Huve. Segmento Discente: Ariadine Faria Leme, Aryeli de Oliveira da Costa 
Ortiz, Débora Nienov Ramos, Débora Stefani Maciel e Guilherme Gustavo Hepp. 
Colocada em votação, a Comissão parcial foi aprovada com uma abstenção. Na 
sequência, voltou-se à complementação da Comissão Eleitoral com a apresentação 
dos nomes das servidoras TAEs que, de comum acordo, haviam decidido que Carla do 
Couto Nunes seria a titular e Núbia Marta Laux e Diolinda Franciele Winterhalter, 
primeira e segunda suplentes, respectivamente. Colocada em votação, a indicação foi 
aprovada com duas abstenções. Assim, será necessário escolher três servidores 
docentes efetivos, para preencher as vagas de um titular e dois suplentes. A pedido do 
presidente deste conselho, a Coordenadora de Gestão de Pessoas e também 
conselheira Marinez procedeu a um levantamento dos professores que não atendem 
aos requisitos exigidos em Edital para candidatar-se ao cargo de Diretor-Geral, 
totalizando vinte e três servidores. Desta listagem, serão escolhidos, por meio de 
sorteio, três nomes para complementar a Comissão Eleitoral representando o 
segmento docente. Foi sugerido que a escolha recaísse naqueles que têm menor carga 
horária, deliberando-se que seja igual ou inferior a dez horas/aulas semanais. Giovani 
sugeriu que a carga horária fosse avaliada após o sorteio de cada nome, para agilizar o 
procedimento. O discente Paulo Leandro sugeriu que o sorteio fosse feito através de 
um Sorteador on-line. A cada rodada serão sorteados três números ou menos, 
conforme necessário, de um total de vinte e três. A cada rodada, se necessário mais de 
uma, serão retirados os nomes sorteados da listagem. Primeira rodada: sorteados os 
números dezenove, vinte e um e dezessete. O número dezenove corresponde, na 
listagem, ao professor Paulo Roberto Martins Berndt que tem carga horária de 
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dezessete horas/aulas semanais, sendo eliminado segundo este critério. Vinte e um: 
Samuel José Mendes dos Santos/quatorze horas/eliminado. Dezessete: Nicéia Chies 
da Frè/doze horas/eliminada. Segunda rodada do sorteio: números sete, quatro e dez. 
Sete: Cristina Ceribola Crespam/doze horas/eliminada. Quatro: Carin Maribel 
Koetz/dez horas/Titular. Dez: Francisco Cunha da Rocha/onze horas/eliminado. 
Terceira rodada, sorteio de dois números: nove e onze. Nove: Gilmar D’Agostini 
Oliveira Casalinho/dez horas/primeiro suplente. Onze: Ivanize Cristiane Nascimento 
Honorato. A servidora tem carga horária semanal de vinte horas, ao contrário dos 
demais colegas que cumprem quarenta horas. Por sugestão da conselheira Joseane, 
será adotado, neste caso específico, o critério de cinco horas/aula semanais. Assim, 
Ivanize/seis horas/eliminada. Quarta rodada, com sorteio de um número. Treze: Rafael 
Straiotto Mindin/cinco horas/segundo suplente. Os nomes escolhidos para a 
complementação da chapa foram submetidos à votação e aprovados com uma 
abstenção. Finalizando, o presidente Giovani falou sobre a situação financeira do 
campus Feliz, salientando que se não houver a reversão dos valores contingenciados, 
as atividades correm o risco de suspensão após o dia trinta de setembro. A reunião foi 
encerrada às dez horas e vinte e cinco minutos. 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.  
 
 

 


