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ATA Nº 06/2020 

 
4ª Reunião Ordinária do Conselho de Campus 

 

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às nove horas, por meio de reunião 1 
virtual via Google Meet, foi realizada a 4ª (quarta) Reunião ordinária do Conselho de Campus 2 
(CONCAMP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 3 
(IFRS), Campus Feliz. A sessão foi convocada e presidida pelo Presidente do Conselho e 4 
Diretor-Geral, Marcelo Lima Calixto, secretariada pelo próprio Presidente do Conselho. 5 
Estiveram presentes os conselheiros do CONCAMP pelo segmento discente: Débora Stefani 6 
Maciel (suplente) e Marcelo Ledur (suplente); pelo segmento técnico-administrativo: Ana 7 
Paula Wilke François (suplente), Marinez Silveira de Oliveira e Núbia Marta Laux (titulares); 8 
pelo segmento docente: Eduardo Echevenguá Barcellos (titular), Cristina Ceribola Crespam e 9 
Cristiano da Silveira Pereira (suplentes); pela comunidade externa: Dulce Mielke (titular). Os 10 
conselheiros Joseane Cristina Kunrath Stroeher, pelo segmento técnico-administrativo, e Túlio 11 
Lima Baségio José Plínio Guimarães Fachel pelo segmento docente, justificaram suas 12 
ausências. Os demais conselheiros não justificaram a ausência. A reunião extraordinária foi 13 
convocada com a seguinte pauta: a) leitura e aprovação da ata 05 (ordinária); 14 
b) apreciação da sugestão de alteração da Resolução 038/2018; c) apreciação da 15 
prorrogação do mandato dos atuais conselheiros ou realização de eleição (que se dará 16 
por meio eletrônico); d) apreciação da proposta de calendário de reuniões para 2021; 17 
e) Assuntos Gerais. A reunião foi iniciada pelo Presidente Marcelo Calixto, confirmando os 18 
conselheiros presentes e a pauta. O presidente perguntou se algum conselheiro tinha 19 
considerações sobre a ata 05/2020. A conselheira Ana François fez duas observações que 20 
foram acatadas pelos demais conselheiros e modificadas na ata enviada. A ata foi aprovada, 21 
por unanimidade. Seguindo na linha de pauta, sugestão de alteração da Resolução 038/2018, 22 
a conselheira Ana fez observações sobre a nova resolução se já foi publicada pelo IFRS a 23 
revogação da Resolução 114 de 16/12/2014, porque a nossa é inferior à da reitoria, pois não 24 
encontrou a Resolução 114 no portal, e não tem claro se não foi revogada a citada Resolução 25 
e chamou a atenção que a resolução anterior deve ser revogada para que seja uma nova 26 
Resolução. A Conselheira Cristina chamou a atenção que essa Resolução que está sendo 27 
proposta está de acordo com a decisão desse Conselho em relação ao Plano de Ação 28 
aprovado em reunião anterior. A nova Resolução foi aprovada por unanimidade. Seguindo na 29 
pauta da reunião foi trazido ao debate a apreciação da prorrogação do mandato dos atuais 30 
conselheiros até a próxima reunião de fevereiro. O Conselheiro Eduardo questionou como 31 
seria a nova eleição: de forma individual ou por chapa. O conselheiro Marcelo colocou que 32 
seria feito conforme está previsto no regimento do Concamp, ou seja, por chapa, com membro 33 
titular e membro suplente. O professor Eduardo colocou que não via problema na prorrogação 34 
da eleição e do mandato dos atuais conselheiros, com o que todos os demais concordaram. 35 
Logo depois passando para a apreciação da proposta de calendário de reuniões para 2021. 36 
A conselheira Cristina questionou a proposta de reunião para maio, perguntando se a mesma 37 
não estaria em conflito com as férias docentes, o que foi esclarecido a partir do momento que 38 
a previsão do final das férias docentes é uma semana antes da proposta de dia da reunião. A 39 
conselheira Nubia questionou sobre as datas das reuniões do Consup, o que foi esclarecido 40 
pelo conselheiro Marcelo. Foi aprovado o calendário de reuniões do Concamp para 2021 41 
conforme proposta enviada, ou seja, com reuniões ordinárias previstas para os dias 25/02, 42 
13/05, 08/07, 30/09 e 25/11, todas com início às 9h. No item assuntos gerais o conselheiro 43 
Marcelo comunicou aos conselheiros que a obra do PPCI só faltava a assinatura do contrato 44 
e que a realização da mesma estava confirmada para iniciar em janeiro de 2021. Comunicou 45 
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também que no dia 15 de dezembro seriam abertas as propostas para a construção do 46 
auditório do campus. O conselheiro Marcelo, em nome de toda a comunidade do campus 47 
Feliz, destacou a ação das colegas Cayane e Fernanda do campus Feliz, a colega Keila da 48 
reitoria, aos colegas da DPO da reitoria e aos colegas do setor de Licitações e contratos do 49 
campus Bento, que possibilitaram que essa obra fosse empenhada. Por fim, para constar, eu, 50 
Marcelo Lima Calixto, secretariei a presente reunião, lavrei a presente ata que na próxima 51 
reunião, deste conselho, será aprovada. Feliz, onze de dezembro de dois mil e vinte. 52 

Débora Stefani Maciel  _____________________________________________ 53 
Marcelo Ledur    _____________________________________________ 54 
Dulce Mielke    _____________________________________________ 55 
Eduardo Echevenguá Barcellos  _____________________________________________ 56 
Cristina Ceribola Crespam  _____________________________________________ 57 
Cristiano da Silveira Pereira  _____________________________________________ 58 
Marcelo Lima Calixto    _____________________________________________ 59 
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