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3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Campus 

 
Aos 11 dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, por meio de 1 
reunião virtual via Google Meet, foi realizada a 3ª (terceira) Reunião Extraordinária do 2 
Conselho de Campus (CONCAMP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 3 
do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Feliz. A sessão foi convocada e presidida pelo 4 
Presidente do Conselho e Diretor-Geral, Marcelo Lima Calixto, e secretariada pelo servidor 5 
Adriano Silva Nazareno Arrà. Estiveram presentes os conselheiros do CONCAMP pelo 6 
segmento discente: Maicon Müller de Lemos (titular), Natália Branchi de Oliveira (titular), 7 
Gabriel André Rataizki (titular), Kailani Leidens de Carvalho (suplente); pelo segmento 8 
docente: Matheus Milani (suplente); Cristiano da Silveira Pereira (titular), Matheus Felipe 9 
Pedrotti (suplente); pelo segmento dos técnicos-administrativos: Núbia Marta Laux (titular), 10 
Joseane Cristina Kunrath (titular), Lílian Escandiel Crizel (suplente), Pedro Dias de Castro 11 
Nóbrega (titular); Greice Daniela Back (suplente); os conselheiros Alexandre Griebler (titular), 12 
Ane Caroline Berres (suplente), Joseane Hahn (titular) e Éverton Kremer (suplente)  13 
justificaram suas ausências. A reunião ordinária foi convocada com a Pauta Única:  14 
Homologação da lista classificatória emitida pela representação local da CPPD, 15 
referente ao Edital 21/2021. Marcelo dá boas-vindas a todos presentes nesta reunião. 16 
Informa que no dia 16 de agosto de 2021 foi publicado em nosso Campus o Edital de número 17 
21, que tratava do afastamento com substituição de docentes para capacitação, nos 18 
programas de pós-graduação stricto sensu e pós-doutorado. Foi feito um processo de 19 
seleção, aqueles docentes que tinham interesse em participar se inscreveram, e houve então 20 
a publicação de uma lista preliminar com a pontuação e classificação dos candidatos. Passou-21 
se então o tempo de recurso, e caso não houvessem recursos, esta lista é publicada de três 22 
a quatro dias após este prazo, conforme o edital. A publicação aconteceu com a lista que 23 
vocês conselheiros receberam anexo a convocação. Marcelo informa que existe uma 24 
instrução normativa de número 2, de 24 de agosto de 2018 emitida pela Reitoria, que em seu 25 
artigo 31 do capítulo 7 diz que “após o período de recursos a representação local da CPPD 26 
encaminhará lista classificatória preliminar dos candidatos para avaliação do Conselho de 27 
Campus”. No seu parágrafo primeiro do artigo 31 diz que "1º A avaliação do Conselho de 28 
Campus ocorrerá em reunião extraordinária e com pauta única para este tema”. Marcelo 29 
justificou então o motivo desta reunião, e que após a mesma deverá ser publicado este 30 
resultado. Informa que aguardou por outra pauta, o que não aconteceu. A pergunta que faz 31 
como presidente deste Conselho é se existe, por parte dos conselheiros, alguma objeção pela 32 
forma como se deu o processo de escolha dos professores para afastamento de qualificação 33 
stricto sensu. Perguntou se alguém gostaria de se manifestar. O conselheiro Matheus Milani 34 
pediu a palavra e informou que está nesta reunião como suplente do titular Júlio César de 35 
Vargas Oliveira, porque o titular é um dos participantes do referido Edital. Titular e suplente 36 
conversaram e entenderam que seria melhor que o conselheiro Matheus, enquanto suplente, 37 
participasse desta reunião como votante, já que o conselheiro Júlio é um dos interessados 38 
nominados na lista encaminhada. Informou também que esta decisão foi informada 39 
previamente à Secretaria do CONCAMP. Em seguida, Matheus comunicou da importância da 40 
participação dos gestores no colegiado da CPPD para acompanhamento destes processos, o 41 
que aconteceu por parte da atual gestão do prof. Marcelo, como Diretor, junto aos professores 42 
Matheus e Júlio, dentro daquilo que já se vinha trabalhando desde àquela época ao que foi 43 
procedido pela professora Taline, hoje presidente da CPPD. A CPPD se reuniu, com a ajuda 44 
da Gestão de Pessoas do Campus, fez a análise de todos os documentos e realizou a 45 
pontuação conforme o Edital, revisada por toda CPPD. Por isso chegamos a esta lista final. 46 
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Marcelo agradeceu a participação do conselheiro Matheus e gostaria de destacar que desde 47 
2015 está no Campus Feliz e que todas as vezes que a CPPD organizava estes editais para 48 
escolha, independente de seus membros, sempre o fez de forma bastante lícita e clara, e 49 
neste seu tempo de Campus não aconteceram problemas pela forma como é conduzida esta 50 
classificação, para os docentes que desejam se afastar para realizarem atividades de stricu-51 
sensu. Agradeceu novamente a contribuição dada por Matheus, pois entende que alguns 52 
conselheiros poderiam não entender como funcionam estes processos, sendo um direito de 53 
todo servidor público federal se afastar para qualificação, desde que haja substituição deste 54 
profissional. Perguntou se mais alguém gostaria de se manifestar. A conselheira Núbia se 55 
manifestou e a palavra lhe foi concedida. Ela perguntou se neste primeiro momento teríamos 56 
apenas uma vaga disponível para um docente se qualificar, ou se teríamos mais de uma. 57 
Marcelo acredita que os três docentes desta lista serão contemplados para qualificação. 58 
Informou que alguns docentes estão retornando de seus afastamentos até o final do ano, e 59 
automaticamente vão surgindo novas vagas. Em seguida, Matheus Milani complementando a 60 
fala de Núbia diz também ser esta uma dúvida da CPPD, pois este processo ocorre via 61 
Reitoria, inclusive o Edital, e desta forma as normas e critérios já vem pré-estabelecidos. Nós 62 
enquanto CPPD damos a aplicabilidade do mesmo, junto com a gestão de pessoas do 63 
Campus. Pelo que recorda, em uma reunião há duas semanas, haviam duas vagas 64 
disponíveis com a possibilidade de abertura de mais uma ou duas, conforme o retorno dos 65 
professores que já estão contemplados. Marcelo pergunta se mais alguém gostaria de colocar 66 
algum questionamento. Ninguém se manifestou. Neste momento pergunta se alguém teria 67 
objeção em aprovar esta lista e a forma como ela foi conduzida ou se algum conselheiro seria 68 
contrário à esta aprovação. Por unanimidade, todos conselheiros aprovaram a homologação 69 
da lista classificatória emitida pela representação local da CPPD. Marcelo agradeceu a todos 70 
conselheiros por sua disponibilidade em participar desta reunião e por referendarem este 71 
processo que foi conduzido de forma bastante clara e lícita por parte da CPPD do Campus.  72 
Por fim, para constar, eu, Adriano Silva Nazareno Arrà secretariei a presente reunião, lavrei 73 
esta ata que na próxima reunião deste conselho, será aprovada. Feliz, 11 de outubro de dois 74 
mil e vinte e um. 75 
Maicon Müller de Lemos  _____________________________________________ 76 
Natália Branchi de Oliveira   _____________________________________________ 77 
Gabriel André Rataizki  _____________________________________________ 78 
Kailani Leidens de Carvalho   _____________________________________________ 79 
Lilian Escandiel Crizel  _____________________________________________ 80 
Greice Daniela Back   _____________________________________________ 81 
Joseane Cristina Kunrath  _____________________________________________ 82 
Matheus Milani     _____________________________________________ 83 
Matheus Felipe Pedrotti   _____________________________________________ 84 
Cristiano da Silveira Pereira  _____________________________________________ 85 
Núbia Marta Laux    _____________________________________________ 86 
Lílian Escandiel Crizel   _____________________________________________ 87 
Pedro Dias De Castro Nóbrega  _____________________________________________ 88 
Marcelo Lima Calixto    _____________________________________________ 89 
Adriano Silva Nazareno Arrà            _____________________________________________ 90 


