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Aos 03 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, por meio de 1 
reunião virtual via Google Meet, foi realizada a 1ª (primeira) 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: Natália Branchi de Oliveira (titular); pelo segmento docente: Cristiano da 7 
Silveira Pereira (titular), Eduardo Echevenguà Barcellos (titular) e Júlio César de Vargas 8 
Oliveira (titular); pelo segmento técnicos-administrativos: Núbia Marta Laux (titular), Joseane 9 
Cristina Kunrath (titular) e Pedro Dias de Castro Nóbrega (titular). A reunião ordinária foi 10 
convocada com a seguinte pauta: a) Aprovação das atas 09 e 10/2021; b) Apreciação do 11 
memorando 05/2022, referente à solicitação de códigos de vaga de docente para área 12 
de Química; e c) Assuntos Gerais. A reunião foi iniciada pelo Presidente Marcelo Calixto, 13 
que deu boas-vindas a todos os presentes nesta reunião virtual. Apresentou o primeiro item 14 
da pauta, perguntando se haveria alguma observação a fazer sobre a Ata 09 ou se 15 
poderíamos considerá-la aprovada. Sem nenhuma observação e por manifestação no chat, a 16 
Ata 09 foi aprovada por unanimidade. Em seguida perguntou sobre a Ata 10 e por 17 
manifestação no chat, a mesma também foi aprovada por unanimidade. Marcelo iniciou o 18 
segundo item de pauta, a apreciação do memorando 05/2022, referente à solicitação de 19 
códigos de vaga de docente para a área de química, perguntando a todos membros se 20 
concordariam com a fala da professora Alessandra Smaniotto, neste conselho, sobre a 21 
exposição da solicitação do memorando. Os membros concordaram e a palavra foi passada 22 
para a professora Alessandra relembrou que não é de hoje que a área de Química do Campus 23 
solicita código de vaga para novos professores, buscando suprir a demanda da alta carga-24 
horária de seus docentes. Comentou que tem três professores que atuam no programa do 25 
Mestrado, e dada a quantidade de cursos do Campus, a área possui 12 docentes com carga 26 
horária muito elevada, totalizando cerca de 200 horas-aula. Alessandra comentou a 27 
necessidade de dividir as turmas para aulas de laboratório, especificamente no curso técnico 28 
em Química, pois há necessidade da divisão de turmas para as aulas de laboratório, em 29 
função do momento atual da pandemia. Relata a sua experiência em assumir uma carga 30 
horária difícil, com a necessidade de dividir a turma e quando isso ocorre, precisa sempre de 31 
dois docentes para revezamento com as turmas. Salienta que o grupo de professores da área 32 
de química atendem aos demais cursos do campus, com um perfil mais engajado dentro da 33 
Instituição. Esta seria a requisição de sua área, agradeceu aos membros presentes a 34 
oportunidade de poder expor as demandas do grupo de química do Campus. Marcelo 35 
agradeceu suas palavras e diz que sempre houve por parte desta gestão, uma escuta atenta 36 
e aberta quanto aos colegas das outras áreas, além da sua. Afirma que não é um código de 37 
vaga cego que vem para o campus Feliz.  Este conselho é quem decide qual das áreas 38 
necessitam de vagas concernentes ao Campus. Especificamente, um código de vaga 39 
ocupado está vindo, mas fora do número sacramentado de 70 professores e 45 técnicos-40 
administrativos. Marcelo explicou que foi procurado por um colega da Reitoria, questionado 41 
se teria espaço para uma professora da área de Engenharia de Alimentos, que estaria 42 
interessada em vir para Feliz. Perguntou então se esta vaga afetaria na totalidade do número 43 
de 70 docentes. O colega falou que não, que continuaria como estava neste momento, 44 
faltando completar o número com 9 vagas restantes. Marcelo disse que a coordenadora de 45 
Ensino, professora Marjore Antunes, fez uma consulta na área de química e todos entenderam 46 
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que esta professora seria importante para auxiliar nos cursos em que a área atua. A 47 
professora conversou com a coordenadora Marjore e após uma outra conversa com o grupo 48 
da área de química, todos foram favoráveis em receber esta docente como colaboradora, de 49 
comum acordo. Pedindo a palavra, o conselheiro Júlio informou ter recebido dois 50 
questionamentos. O primeiro se a demanda aqui discutida deveria passar pela Direção de 51 
Ensino, ou em trâmite diverso do apresentado. O segundo, se fora solicitada uma vaga para 52 
professores da área de Ciências Humanas. Júlio encaminhou email para a Direção de Ensino 53 
e para o Gabinete do Diretor, sobre estas situações.  Marcelo informou que o código de vaga 54 
vem para a Direção, há uma discussão sobre este código antes do mesmo passar para o 55 
Conselho de Campus. A situação desta professora chegou até nós, não fomos nós que 56 
procuramos, deixa bem claro. Solicitou a palavra o conselheiro Eduardo, lhe sendo concedida. 57 
Ele afirma que este código de vagas relatado não seria um código genérico de vaga, é quase 58 
que como uma remoção de um docente da área da química, não possuindo interferência da 59 
Reitoria para esta situação em comparação com os códigos de vaga ainda disponíveis para 60 
Feliz. Em seu entendimento, esta professora que vai chegar, não seria submetida por uma 61 
troca de vaga aberta, daquelas ainda disponíveis para o campus. Eduardo afirma que o que 62 
está em discussão, em sua dúvida, é se de fato não interferirá nos nossos códigos de vaga 63 
que ainda serão contemplados. Pode ser que futuramente necessitemos de docentes de 64 
outras áreas para completar nossas vagas, conclui. Da sua parte, há uma preocupação se 65 
realmente a Reitoria não irá interferir neste quantitativo faltante. Marcelo disse que o 66 
conselheiro Eduardo expôs bem, esta é a principal preocupação. A conselheira Joseane pediu 67 
para fazer uso da palavra. Ela disse que no ano passado participou de uma formação sobre 68 
este tema do dimensionamento, que a Reitoria quer propor para o IFRS. Participou na 69 
condição de coordenadora da CIS e na época ela verificou o quantitativo de técnicos que 70 
tínhamos. Temos realidades bem distintas no IFRS, pois há campi que tem um número 71 
expressivo de técnicos, outros o número é bem menor. Não se recorda daquela reunião e diz 72 
que leu um documento da PDI. O que lhe traz estranheza é que o mesmo documento informa 73 
que possuímos 70 docentes. Se esta docente está com intenção de vir para nosso Campus, 74 
como ficaria esta questão, se haveriam excedentes ou um código de vaga seria devolvido, 75 
questiona. Estes questionamentos que o conselheiro Júlio nos trouxe aqui seriam bem mais 76 
pertinentes na área docente, da clareza das horas aulas, solicita que a servidora da CGP 77 
informe a este conselho efetivamente quais são estes números. Os dados que o presidente 78 
Marcelo trouxe para nós não está fechando com o que foi dito na reunião da PDI. Não haverá 79 
impacto quanto à vinda desta docente, questiona Joseane. Marcelo esclarece que temos uma 80 
comissão que é favorável ou desfavorável quanto a vinda de pessoal para o Campus. 81 
Informou que desde que está no Campus Feliz, nunca tivemos o número de 70 professores. 82 
A conselheira Núbia solicitou a palavra e disse que o documento da área menciona dois 83 
docentes, fica claro que é para área da química e focado para discentes do ensino médio. 84 
Esta professora que está vindo é da área de engenharia de alimentos, ela vai atender a área 85 
de química, seria um questionamento. Joseane disse que esta dúvida sobre o quantitativo, 86 
este desencontro de informações trouxe estas dúvidas. Reforça que a preocupação da Núbia 87 
é correta. O conselheiro Eduardo entende que a vaga desta professora seria de redistribuição 88 
e que esperamos que seja assim e não haja mudança de postura da Reitoria quanto a isso. 89 
No caso do questionamento levantado pela conselheira Núbia, de fato esta pessoa virá a 90 
suprir a necessidade da área da Química. Solicita que, caso um professor da área de química 91 
esteja presente nesta reunião, possa nos informar se de fato este docente vai servir para o 92 
que destina esta vaga. Eduardo quer saber também se esta docente não é oriunda de um 93 
concurso recente, se seriam por motivos pessoais sua vinda para a cidade. Marcelo confirmou 94 
que sim, e que foi indicação da própria Reitoria. Eduardo respondeu que não temos previsão 95 
de receber uma vaga tão breve de docentes, e que esta é uma oportunidade de recebermos 96 
mais uma profissional para nos auxiliar em nossas carências do quadro de professores, mas 97 
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devemos verificar também se há compatibilidades com a área. A professora Alessandra pediu 98 
para falar e respondendo a estes questionamentos, no momento que surgira esta 99 
possibilidade, a área de Química conversou entre si e todos se posicionaram no de acordo. 100 
Nesta situação, entenderam que deveriam aproveitar a oportunidade apresentada, não 101 
esquecendo da outra vaga solicitada. Marcelo perguntou a todos se haveria oposição em 102 
recebermos esta colega em nosso Campus. A votação dos membros foi pelo chat, e na 103 
contagem dos votos foram uma abstenção e todos os demais favoráveis em receber esta 104 
docente. Marcelo agradeceu a presença de todos e disse que na próxima reunião de diretores 105 
irá confirmar sobre os números de docentes e técnicos no Campus Feliz.  Joseane informou 106 
que irá verificar junto ao PDI, das informações que obteve anteriormente. Não houve 107 
manifestação no item assuntos gerais. Por fim, para constar, eu, Adriano Silva Nazareno Arrà 108 
secretariei a presente reunião, lavrei esta ata que na próxima reunião deste conselho, será 109 
aprovada. Feliz, 03 de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 110 
Natália Branchi de Oliveira   _____________________________________________ 111 
Júlio César de Vargas Oliveira _____________________________________________ 112 
Pedro Dias de Castro Nóbrega _____________________________________________ 113 
Eduardo Echevenguá Barcellos  _____________________________________________ 114 
Cristiano Silveira Pereira  _____________________________________________ 115 
Núbia Marta Laux    _____________________________________________ 116 
Joseane Cristina Kunrath  _____________________________________________ 117 
Marcelo Lima Calixto    _____________________________________________ 118 
Adriano Silva Nazareno Arrà            _____________________________________________ 119 


