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2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Campus 
 
Aos 10 dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, por meio de reunião 1 
virtual via Google Meet, foi realizada a 2ª (segunda) Reunião Extraordinária do Conselho de 2 
Campus (CONCAMP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 3 
do Sul (IFRS), Campus Feliz. A sessão foi convocada e presidida pelo Presidente do Conselho 4 
e Diretor-Geral, Marcelo Lima Calixto, e secretariada pelo servidor Adriano Silva Nazareno 5 
Arrà. Estiveram presentes os conselheiros do CONCAMP pelo segmento discente: Natália 6 
Branchi de Oliveira (titular); pelo segmento docente: Eduardo Echevenguá Barcellos (titular) 7 
e Carlos Diego Cardoso Ferreira (titular); pelo segmento técnicos-administrativos: Núbia Marta 8 
Laux (titular), Joseane Cristina Kunrath (titular) e Pedro Dias de Castro Nóbrega (titular). A 9 
reunião extraordinária foi convocada com a seguinte pauta: a) Apreciação das alterações 10 
do Calendário Acadêmico, aprovadas na reunião geral de 02 de maio de 2022 e também 11 
pelos discentes; e b) Assuntos Gerais. A reunião foi iniciada pelo Presidente Marcelo 12 
Calixto, que deu boas-vindas a todos os presentes na reunião. Apresentou o primeiro item da 13 
pauta, relatando como se deram as alterações do calendário acadêmico de 2022 e o 14 
envolvimento dos alunos, principalmente daqueles que são trabalhadores, nas discussões 15 
que culminaram com a aprovação do mesmo na reunião geral ocorrida em 02 de maio último. 16 
Ficou ajustado que para o ensino médio, dos 10 sábados letivos, dois foram iniciados no 17 
começo do ano, enquanto que para os cursos superiores, os 10 sábados letivos irão acontecer 18 
no segundo semestre deste ano. Marcelo perguntou aos conselheiros se haveria alguma 19 
manifestação sobre os documentos enviados para análise. Não houve manifestação. Colocou 20 
em votação estas alterações, que foram aprovadas por unanimidade. Perguntou se algum 21 
conselheiro gostaria de declarar algo nos assuntos gerais. Não houve manifestação. Em 22 
seguida, Marcelo lembrou que estão abertas as inscrições para escolha de novos 23 
representantes discentes e também da comunidade externa, neste Conselho. O conselheiro 24 
Eduardo pergunta sobre as eleições dos representantes docentes. Marcelo respondeu que 25 
esta representação é de 2 anos, portanto, não seria neste momento. Informou que quanto aos 26 
substitutos dos professores Júlio Cesar e Cristiano, que se encontram em afastamento, seus 27 
suplentes assumiram esta titularidade e estes estarão indicando os respectivos suplentes, que 28 
serão submetidos à aprovação deste Conselho posteriormente. Neste momento deu-se por 29 
encerrada esta reunião extraordinária. Por fim, para constar, eu, Adriano Silva Nazareno Arrà 30 
secretariei a presente reunião, lavrei esta ata que na próxima reunião deste conselho, será 31 
aprovada. Feliz, 10 de maio de dois mil e vinte e dois. 32 
Natália Branchi de Oliveira   _____________________________________________ 33 
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