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Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, na 1 

Sala D4 (D quatro), no prédio do Campus Feliz, localizado na Rua Princesa Isabel, número 60 2 

(sessenta), Bairro Vila Rica, município de Feliz - RS, foi realizada a 4º (quarta) Reunião Ordinária do 3 

Conselho de Campus (CONCAMP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 4 

Grande do Sul (IFRS) Campus Feliz. A sessão foi convocada e presidida pelo presidente do Conselho 5 

e  Diretor-Geral pro-tempore, Giovani Forgiarini Aiub, e secretariada pela Conselheira do 6 

CONCAMP, Joseane Cristina Kunrath Stroeher. Estiveram presentes os conselheiros do CONCAMP 7 

pelo segmento discente: Micaela Campos Severo, Paulo Leandro Schafer Henz, Guilherme Gustavo 8 

Hepp, titulares e Marcelo Ledur, suplente; pelos representantes da comunidade externa: Dulce 9 

Mielke e Clovis Freiberger Junior, titulares; pelo segmento técnico-administrativo: Joseane Cristina 10 

Kunrath Stroeher, Cayane Genro Santos, Luiz Alfredo Lottermann, titulares; pelo segmento 11 

docente: Eduardo Echevenguá Barcellos, Túlio Lima Baségio, ttitulares; ainda servidor Ricardo 12 

Sampaio, responsável pela gravação áudio visual da reunião. O conselheiro José Plínio Guimarães 13 

Fachel encaminhou justificativa formal para sua ausência, os demais conselheiros ausentes não 14 

encaminharam justificativa formal. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: a. Apreciação 15 

das atas das reuniões anteriores; b. Inclusão da Jornada Acadêmica Integrada das Licenciaturas 16 

no calendário acadêmico nos dias 23 (vinte e três), 24 (vinte e quatro) e 25/09 (vinte e cindo de 17 

setembro); c. Apreciação do Regulamento para solicitação de validação das Atividades 18 

Curriculares Complementares, d. Assuntos gerais. A reunião foi iniciada com a leitura da pauta, 19 

pelo presidente deste conselho, que após questionou sobre a intensão de inclusão de assunto em 20 

regime de urgência. Os conselheiros presentes não manifestaram inclusão, sendo esta solicitada 21 

pelo presidente, porém não em regime de urgência por se tratar de assunto complementar ao já 22 

existente na pauta, ou seja, inclusão da data de 23/09 (vinte e três de setembro) na Jornada 23 

Acadêmica do Curso de Engenharia Química, assim ocorrendo em mesmas datas as Jornadas 24 
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Acadêmicas das Licenciaturas e da Engenharia. Procedeu-se a apreciação do primeiro ponto de 25 

pauta, apreciação das atas das reuniões anteriores: Ata 03/2018 (três de dois mil e dezoito) de 26 

vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezoito; Ata 04/2018 (quatro de dois mil e dezoito) de vinte 27 

e oito de março de dois mil e dezoito; Ata 05/2018 (cinco de dois mil e dezoito) de doze de abril de 28 

dois mil e dezoito; Ata 06/2018 (seis de dois mil e dezoito) de dezenove de abril de dois mil e 29 

dezoito; Ata 07/2018 (sete de dois mil e dezoito) de dezenove de abril de dois mil e dezoito; Ata 30 

08/2018 (oito de dois mil e dezoito) de oito de maio de dois mil e dezoito; Ata 09/2018 (nove de 31 

dois mil e dezoito) de sete de julho de dois mil e dezoito; Ata 10/2018 (dez de dois mil e dezoito) 32 

de oito de agosto de dois mil e dezoito; Ata 04/2019 (quatro de dois mil e dezenove) de vinte e 33 

oito de agosto de dois mil e dezenove; sendo aprovadas todas por unanimidade, após fala do 34 

presidente relatando que as mesmas foram encaminhada aos conselheiros em exercício no ano de 35 

2018 (dois mil e dezoito), não havendo considerações. Recomendou-se que fosse evitado a demora 36 

na elaboração e aprovação das atas, fazendo-se cumprir o que consta no Regimento do Conselho. 37 

O próximo item, inclusão da Jornada Acadêmica Integrada das Licenciaturas no calendário 38 

acadêmico nos dias 23 (vinte e três), 24 (vinte e quatro) e 25/09 (vinte e cindo de setembro) e 39 

inclusão da data de 23/09 (vinte e três de setembro) na Jornada Acadêmica do Curso de 40 

Engenharia Química, sendo aprovado por unanimidade. Após, estudou-se o item “c” da pauta, 41 

apreciação do Regulamento para solicitação de validação das Atividades Curriculares 42 

Complementares. O presidente comentou que o documento em análise foi pensado em reunião 43 

com os Coordenadores dos Cursos Superiores, passando a palavra aos conselheiros Cayane e Luiz, 44 

presentes na reunião citada. A conselheira Cayane destacou em sua fala que esta demanda de 45 

regulamentação é própria do setor de Registros Escolares em função de trocas ocorridas no 46 

sistema acadêmico. A conselheira Joseane leu e-mail encaminhado pelo servidor Alexandre 47 

Rodrigues Soares, em resposta ao seu, quando em consulta aos seus pares sobre o assunto. Os 48 

presentes debateram a questão e deliberaram que a sugestão do referido servidor já se fazia 49 

contemplada em outros documentos já aprovados. Em regime de votação, foi aprovado por 50 

unanimidade a aprovação do Regulamento. O conselheiro Túlio questionou os fluxos a serem 51 

adotados com relação a adequação do Regulamento do curso Superior de Tecnologia em Análise e 52 

Desenvolvimento de Sistemas ao documento aprovado, pois o mesmo permite a entrega parcial 53 

dos documentos comprobatórios, desconforme ao aprovado. O presidente orientou que o 54 

Regulamento do curso em questão fosse encaminhado a este conselho, para apreciar os ajustes 55 
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necessários, a fim de torná-lo condizente ao anteriormente aprovado. Assim, passou-se para o 56 

último ponto de pauta, assuntos gerais. O primeiro discutido, com relação a remoção do 57 

conselheiro suplente Eduardo de Oliveira da Silva, a necessidade de eleição de outro conselheiro. 58 

Como não há previsão para tal, no Regimento Interno deste Conselho de Campus, sendo assim um 59 

caso omisso, os presentes deliberaram que caberá ao conselheiro Eduardo Echevenguá Barcellos, 60 

indicar outro nome, uma vez que as eleições se deram por composição de chapas. Como 61 

encaminhamento ainda, em sessão especial, dar-se-á a deliberação sobre inclusão no Regimento 62 

Interno do Conselho de Campus, artigo contemplando o caso de vacância de membro suplente. O 63 

segundo, o relato do presidente, referente ao já definido como orçamento para o ano de 2020 64 

(dois mil e vinte), anunciado na Reunião anual dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação 65 

Profissional e Tecnológica (Reditec), em 60% (sessenta por cento) do valor referente ao do ano de 66 

2019 (dois mil e dezenove), vislumbrando assim algumas possíveis dificuldades financeiras. Como 67 

último assunto geral, o convite à reunião com o candidato a Reitor, Júlio Xandro Heck, na sala A5 68 

(A cinco), às dez horas e trinta minutos e ainda comunicação referente as eleições para Diretor-69 

Geral do Campus Feliz, tendo como candidatos os servidores Marcelo Lima Calixto e Vivian Treichel 70 

Giesel, eleição que ocorrerá em turno único no dia dois de outubro, com duração de mandato até 71 

dois mil e vinte e quatro. Nada mais a ser tratado, o presidente do CONCAMP, Giovani Forgiarini 72 

Aiub, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Joseane Cristina Kunrath Stroeher, que 73 

secretariei a presente reunião, lavrei a presente ata, que, na próxima reunião deste conselho será 74 

aprovada, segue por mim datada. Feliz, dezessete de setembro de dois mil e dezenove. 75 

 


