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1ª Reunião Ordinária do Conselho de Campus 
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às nove horas, por meio de reunião 1 
virtual via Google Meet, foi realizada a 1ª (primeira) reunião ordinária do Conselho de Campus 2 
(CONCAMP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), 3 
Campus Feliz. A sessão foi convocada e presidida pelo Presidente do Conselho e Diretor-Geral, Marcelo 4 
Lima Calixto, secretariada pela conselheira Joseane Cristina Kunrath Stroeher. Estiveram presentes os 5 
conselheiros do CONCAMP pelo segmento discente: Guilherme Gustavo Hepp (titular) e Débora Stefani 6 
Maciel (suplente); pelo segmento técnico-administrativo: Joseane Cristina Kunrath Stroeher, Marinez 7 
Silveira de Oliveira e Núbia Marta Laux (titulares); pelo segmento docente: Túlio Lima Baségio e José 8 
Plínio Guimarães Fachel (titulares); pela comunidade externa: Dulce Mielke (titular). O conselheiro 9 
Eduardo Echevenguá Barcellos, pelo segmento docente, justificou sua ausência. Os demais 10 
conselheiros não justificaram a ausência. A reunião extraordinária foi convocada com a seguinte pauta: 11 
a) leitura e aprovação da ata 06 (ordinária); b) apreciação da solicitação de estagiários pelo NAPNE 12 
(campus Feliz); c) inserção da Comissão Permanente para Processo Eleitoral (COPE); d) alteração da 13 
denominação da COPERSE para COPPID (Comissão Permanente de Processo de Ingresso Discente); 14 
e) Assuntos Gerais. A reunião foi iniciada pelo Presidente Marcelo Calixto, confirmando os 15 
conselheiros presentes e a pauta. O presidente perguntou se algum conselheiro tinha considerações 16 
sobre a ata 06/2020. A ata foi aprovada pelos presentes com uma abstenção. Seguindo na linha de 17 
pauta, apreciação da solicitação de estagiários pelo NAPNE (campus Feliz), o presidente introduziu o 18 
assunto e logo após solicitou que a representante do NAPNE, Diolinda Franciele Winterhalter, relatasse 19 
sobre a importância de atendimento ao pedido de estagiário por este conselho, apresentando as 20 
atividades desenvolvidas pelo núcleo e salientando o aumento da demanda e o número atual de 21 
voluntários para dar continuidade aos atendimentos. Cientes da importância das atividades do núcleo 22 
e de atendimento à solicitação, foi aprovada por unanimidade. O próximo ponto de pauta, inserção da 23 
Comissão Permanente para Processo Eleitoral (COPE), foi devidamente esclarecido pelo presidente a 24 
conveniência de se realizar a inserção desta comissão no Campus. Aproveitou a oportunidade para 25 
informar sobre os processos eleitorais já em andamento, inclusive para este conselho, e sobre a 26 
possibilidade de reeleição de alguns membros conforme regimento. O conselheiro Túlio questionou 27 
sobre a composição da COPE, se seria por eleição ou indicação pelo diretor geral. O presidente 28 
esclareceu que no primeiro momento a comissão foi composta por representantes de todos os 29 
segmentos por meio de indicação. Que solicitará a estes a elaboração de uma minuta de regimento de 30 
funcionamento, com a sugestão de composição por eleição ou indicação, passando pelo conselho 31 
novamente a apreciação desta minuta e deliberação sobre este tema. O conselheiro Túlio justificou 32 
que por se tratar de uma comissão e como todas as comissões constituem-se por processo eleitoral, a 33 
COPE poderia também ser eleita. Neste momento o presidente lembrou que os membros desta 34 
comissão não podem se candidatar para representações futuras. Comentou que não está atualizado 35 
sobre o número de inscritos para os processos que estão em andamento e reforçou a importância do 36 
processo eleitoral. A inserção foi aprovada por unanimidade. Dando andamento aos assuntos da pauta, 37 
alteração da denominação da COPERSE para COPPID (Comissão Permanente de Processo de Ingresso 38 
Discente, por alterações feitas na Reitoria, traz-se a necessidade de alteração da denominação, 39 
responsável apenas pelo processo discente, que neste ano será nos cursos superiores, por ENEM, e 40 
cursos de nível médio, por sorteio. A conselheira Núbia lembrou que há necessidade de alteração da 41 
denominação no Regimento Complementar do Conselho e inserção da comissão inserida hoje. O 42 
presidente complementou que estas alterações serão realizadas, provavelmente já na próxima reunião 43 
do conselho. Assim, foi aprovado por unanimidade a alteração da denominação. No item assuntos 44 
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gerais o conselheiro Marcelo perguntou se algum conselheiro teria algum informe. A conselheira 45 
Marinez aproveitou o momento para informar que tem os modelos de Editais para a contratação de 46 
estagiários e há possibilidade de trabalho em conjunto com o NAPNE para o processo. Marcelo 47 
destacou novamente a importância do processo eleitoral vigente, que no dia 11 (onze) de março será 48 
a formatura dos discentes do ano de 2020 (dois mil e vinte), com previsão de ocorrer entre às dezoito 49 
e dezenove horas, de forma on line. Comunicou sobre a ocorrência das reuniões do Conselho Superior 50 
com a definição do retorno do calendário acadêmico. Destacou que o calendário do Campus Feliz será 51 
construído juntamente com a comunidade e após passará pela aprovação deste conselho.  Por último, 52 
informou que nos dias 29 (vinte e nove) e 30 (trinta) de março estará acontecendo no Campus Feliz, 53 
via web, a Galeria de Projetos, coordenada pelas coordenações de ensino, pesquisa e extensão, com a 54 
programação prevista de duas palestras, sendo os palestrantes a senhora Márcia Barbosa e outra com 55 
o senhor Danilo Navarro, a primeira ocorrendo dia vinte e nove e a segunda, dia trinta, ambas entre às 56 
dezenove e vinte e trinta horas. A conselheira Núbia solicitou esclarecimentos sobre as obras do 57 
auditório. O presidente comunicou que elas tem início dia primeiro de março, com uma empresa de 58 
Bom Princípio e que já houve movimentação da empresa com indícios que as obras se iniciem no prazo 59 
estipulado. Para constar, eu, Joseane Cristina Kunrath Stroeher, secretariei a presente reunião, lavrei 60 
a presente ata que na próxima reunião, deste conselho, será apreciada. Feliz, vinte e cinco de fevereiro 61 
de dois mil e vinte e um. 62 
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