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Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito às treze horas e
quarenta e cinco minutos, no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Sul, Campus Ibirubá, localizado a Rua Nelsi Ribas Fritsch, Nº 1111,
reuniram-se no Auditório Central, os membros representantes do Conselho, na quarta
(04ª) reunião extraordinária de 2018 do Conselho de Campus, para ser apreciada a
seguinte pauta: 1) Apreciação da proposta de recuperação dos dias letivos em que
houve a suspensão das aulas em virtude da greve dos caminhoneiros; 2) Solicitação
de alteração de carga horária do médico veterinário Henrique Muller Dallmann; 3)
Apreciação do Regimento Interno Complementar do campus Ibirubá. A sessão foi
coordenada pela Professora Migacir Trindade Duarte Flôres e secretariada, neste
ato, pelo Técnico em Audiovisual Felipe Iop Capeleto. Estiveram presentes os
seguintes conselheiros: Representante dos Docentes: Daniel Vieira Pinto, Raquel
Lorensini Alberti, Renata Porto Alegre Garcia e representantes dos Técnicos
Administrativos: Iuri Guissoni Quaglia, Lucas Jardel José Wohlmuth Alves dos
Santos, Rodrigo Luiz Ludwig, representante dos Discentes: Letícia Decarli.
Declarada aberta a sessão, a reunião foi iniciada com a professora Migacir
informando sobre a pauta da reunião e seguidamente disponibilizando os
processos da pauta. O item 1 da pauta foi a recuperação dos dias letivos em
virtude da greve dos caminhoneiros do ensino superior, subsequente e
integrado, dos quais fora aprovada a proposta apresentada. No item 2 da pauta,
alteração da carga horária do médico veterinário Henrique Muller Dallmann, após
leitura do processo abriu-se discussão sobre o tema. A docente Raquel Alberti
solicitou que ficasse registrado em ata que o médico veterinário Henrique se
comprometa realmente como veterinário e assuma suas responsabilidades como tal. O
item 2 foi aprovado condicionado ao parecer da professora Migacir, onde o médico
veterinário Henrique seja o Responsável Técnico pelas instalações animais do campus
e recredenciamento da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) junto ao
Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal (CONCEA), na nova
plataforma de Cadastro das Instituições de Uso Científico de Animais (CIUCA), além
de empenhar-se em credenciar o Campus Ibirubá junto ao Serviço de Inspeção
Municipal para funcionamento da Agroindústria. O conselheiro Lucas votou
desfavorável a condição, demais conselheiros manifestaram-se favoráveis às
condições apresentadas; no item 3 da pauta, apreciação do Regimento Interno
Complementar do campus Ibirubá, o docente Ronaldo Serpa da Rosa, apresentou

aos demais conselheiros as revisões realizadas pela comissão no Regimento
Interno do campus. Esteve presente o integrante da comissão Lucas Andrade,
sendo citados os demais durante a explanação do tema, sendo aprovado por
unanimidade pelos conselheiros.
Terminadas as apreciações, às quinze horas e quarenta e cinco minutos, a
professora Migacir agradeceu a todos e deu por encerrada a sessão. Nada mais
havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será
assinada por mim e pelos presentes. Ibirubá, RS, quatorze de junho de dois mil e
dezoito.
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