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ATA Nº 08/2019 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS FELIZ 

 

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, na 
sala A4 do Campus Feliz do IFRS, localizada na Rua Princesa Isabel, número sessenta no 
Bairro Vila Rica na cidade de Feliz – RS, foi realizada a quinta reunião ordinária do Conselho 
de Campus do IFRS – Feliz do ano de dois mil e dezenove. A sessão foi convocada e 
coordenada pelo Presidente, Professor Giovani Forgiarini Aiub e secretariada pela conselheira 
Cayane Genro Santos. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Giovani Forgiarini 
Aiub, Presidente do Conselho; os professores Eduardo Echevenguá Barcellos, José Plínio 
Fachel e Túlio Lima Basegio, representantes do segmento docente; Cayane Genro Santos e 
Luiz Alfredo Lottermann, representantes do segmento técnico-administrativo; Guilherme 
Gustavo Hepp, Micaela Campos Severo, Paulo Leandro Schafer Henz e Marcelo Ledur, 
representantes dos discentes e Márcia Ludwig, representante da comunidade externa. O 
presidente cumprimentou os presentes, agradeceu a presença de todos e inicialmente, 
informou que a conselheira Joseane enviou um e-mail solicitando a inclusão na pauta da ata 
da última reunião. No mesmo e-mail ela justificou sua ausência na reunião pelo motivo de 
estar em férias na data. O presidente explicou que a ata não foi incluída pois foi enviada ao 
e-mail da secretaria do concamp, que está sem secretária e por isso não foi enviado em tempo 
para ser analisada pelos conselheiros. O presidente informou que irá enviar a ata da reunião 
passada juntamente com a da reunião de hoje para as considerações dos conselheiros. Após, 
deu início à reunião com a leitura da pauta: a) Apreciação das Normas para Certificação de 
Conhecimentos (Alteração da Resolução nº 034/2017/CONCAMP); b) Solicitação de Inclusão 
de Ação no Plano de Ação 2020; c) Homologação do Resultado do Edital 020/2019 para 
afastamento com substituição de docentes para capacitação/qualificação em programas de 
pós-graduação stricto sensu e pós-doutorado; d) Solicitação de Prorrogação de Afastamento 
para Qualificação stricto sensu do professor Matheus Felipe Pedrotti; e) Homologação da 
Resolução 032/2019; f)     Elaboração de Calendário de Reuniões Ordinárias do CONCAMP 
em 2020; g) Assuntos Gerais. Giovani perguntou se alguém tem algum assunto para incluir 
na pauta. O conselheiro Eduardo Barcellos solicitou a inclusão na pauta da indicação de seu 
suplente no conselho de campus, conforme definido em reunião anterior. O presidente 
perguntou se havia algum posicionamento contrário à inclusão na pauta. Não houve 
manifestação. Então, o item indicação do conselheiro suplente foi inserido na pauta da 
reunião. O presidente do conselho, professor Giovani, deu início com a apresentação do 
primeiro ponto da pauta: Apreciação das Normas para Certificação de Conhecimentos 
(Alteração da Resolução nº 034/2017/CONCAMP). Ele passou a palavra para a 
coordenadora de registros escolares Cayane que explicou as alterações. A alteração da 
resolução foi aprovada por unanimidade. O próximo ponto da pauta foi a Solicitação de 
Inclusão de Ação no Plano de Ação 2020. Giovani leu a carta enviada pela professora 
Cinthia Zimmer ao Conselho de Campus na qual ela solicita recurso para acompanhamento 
de uma aluna em um evento internacional. Eduardo falou da IN PROPPI 01/2017 que prevê 
recurso para essa finalidade. Leu alguns artigos da resolução e explicou. O professor Eduardo 
continuou dizendo que, a fim de garantir a impessoalidade no serviço público e condições 
iguais para que outros professores pesquisadores também possam se candidatar, explicou 
que é possível a inclusão de ação no plano de ação 2020, desde que o recurso seja previsto 
em um edital específico de acordo com a instrução normativa. A docente Cinthia, presente na 
reunião, solicitou a palavra que lhe foi concedida pelos membros do conselho. Ela, então, 
manifestou-se informando de que o edital precisaria ser aberto esse ano ainda para que ela 
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pudesse comprar as passagens antecipadamente, pois quanto mais próximo a data do evento 
o preço fica mais elevado. O diretor-geral Giovani explicou sobre as questões administrativas 
envolvendo os aspectos orçamentários para tal alteração e que vê com bons olhos a 
solicitação da professora, mas que se deve fugir da pessoalidade, uma vez que não seria de 
bom tom o conselho destinar recursos para um servidor específico, mas sim para uma ação 
que, posteriormente, poderia ser usufruída a partir de edital amplamente divulgado. Discutiu-
se sobre as alterações e impactos no Plano de Ação para o ano de 2020. Após as análises e 
considerações, Giovani sugeriu que o valor da rubrica 33903024 “material para manutenção 
de bens imóveis/instalações” seja alterado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 
30.000,00 (trinta mil reais) e que R$ 10.000,00 (dez mil reais) sejam realocados para a ação 
Incentivo à participação de servidores em eventos de curta duração no exterior. A utilização 
deste recurso deverá ser regulamentado por edital específico pela CAGPPI do Campus. A 
inserção da ação no PA2020 foi aprovada com 1 abstenção. A seguir, analisou-se o próximo 
ponto da pauta, a homologação do edital 020/2019 para afastamento de docentes para 
qualificação/capacitação. O presidente do conselho explicou sobre as normas para o 
afastamento de docentes e após colocou em votação a homologação do resultado do edital. 
Foi aprovada por unanimidade. Marcelo solicitou um esclarecimento sobre o afastamento dos 
docentes que foi esclarecido pelo presidente do conselho. Na sequência, analisou-se a 
solicitação de prorrogação de afastamento para qualificação stricto sensu do professor 
Matheus Felipe Pedrotti. O conselheiro Eduardo explicou que o processo já passou por todas 
as instâncias no campus e está em conformidade. A prorrogação do afastamento foi aprovada 
por unanimidade. Após, tratou-se da homologação da Resolução 032/2019 que definiu uma 
comissão eleitoral para escolha dos novos membros da Comissão Interna de Supervisão do 
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (CIS).  A resolução foi 
aprovada por unanimidade. Passou-se para a discussão do próximo ponto que foi a 
elaboração do calendário de reuniões ordinárias para o ano de dois mil e vinte. O 
conselheiro Gustavo questionou sobre a escolha dos novos conselheiros representantes do 
segmento discente, pois o mandato dos atuais conselheiros está acabando. Giovani explicou 
que será lançado um novo edital para escolha dos novos representantes do segmento 
discentes e informou que, enquanto não houvesse novos eleitos, os atuais representantes do 
segmento mantêm o mandato. Giovani questionou sobre sugestões de dias para as reuniões. 
O conselheiro Eduardo sugeriu nas quartas-feiras à tarde ou nas sextas-feiras no turno da 
manhã. o conselheiro José Plínio Fachel disse que sexta-feira a maioria dos docentes não 
está e que, para garantir maior participação, não seria um bom dia. Procurou-se um dia em 
que todos os conselheiros estivessem disponíveis e ficou decidido que as reuniões serão nas 
quintas-feiras pela manhã, a partir das 9h30. Escolheram-se os dias: 19/03, 14/05, 09/07, 
24/09 e 03/12. O calendário foi aprovado com um voto de abstenção. A seguir, entrou em 
debate a indicação de conselheiro suplente do docente Eduardo E. Barcellos. O 
conselheiro Eduardo explicou que está sem suplente desde que o professor Eduardo Silva foi 
remido do campus Feliz para o campus Porto Alegre e, como ficou decidido em reunião 
anterior, deveria indicar um novo representante suplente. Eduardo indicou a professora 
Alessandra Smaniotto. Foi posta em votação e a indicação foi aprovada com duas 
abstenções. Nos assuntos gerais, o presidente do conselho, Professor Giovani Forgiarini Aiub 
agradeceu aos conselheiros pela presença e colaboração aos longo dos anos que esteve 
como presidente. Informou que é sua última reunião como presidente e falou sobre o 
crescimento do campus desde 2013. Houve aumento significativo do número de servidores, 
de salas de aula e cursos. Agradeceu aos conselheiros pela colaboração no crescimento do 
campus e que a troca de gestão é positiva para o campus pois proporciona um 
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amadurecimento institucional. Desejou um bom Natal, bom recesso e após encerrou a 
reunião. Nada mais havendo a constar, eu, Cayane Genro Santos, conselheira do CONCAMP, 
lavro a presente ata, que será assinada por mim e demais presentes. Feliz, três de dezembro 
de dois mil e dezenove. 

Cayane Genro Santos _______________________________________________________ 

Eduardo Echevenguá Barcellos ________________________________________________ 

Giovani Forgiarini Aiub _______________________________________________________ 

Guilherme Gustavo Hepp _____________________________________________________ 

José Plínio Guimarães Fachel _________________________________________________ 

Luiz Alfredo Lottermann ______________________________________________________ 

Marcelo Ledur ______________________________________________________________ 

Márcia Ludwig ______________________________________________________________ 

Micaela Campos Severo ______________________________________________________  

Paulo Leandro Schafer Henz __________________________________________________ 

Túlio Lima Basegio __________________________________________________________ 

 


