
 

 

 

 

 

 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Ibirubá 

Conselho de Campus 

 

ATA Nº 04/2019 

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove às quinze horas e trinta 

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 Biblioteca, os membros representantes do Conselho, na segunda (03ª) 

reunião ordinária de 2019 do Conselho de Campus, para ser apreciada a seguinte 

pauta: 1) Parecer processo Redistribuição por permuta de Roberto Niederauer 2) 

Flexibilização do horário de funcionamento do campus para o período de recesso. A 
sessão foi coordenada pela Professora Migacir Trindade Duarte Flôres e 
secretariada, neste ato, pelo Chefe de Gabinete Eduardo Fernandes Antunes. 
Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Representante dos Docentes: 
Tiago Rios da Rocha, Anderson de Oliveira Fraga, Renata Porto Alegre Garcia. 

Representantes dos Técnicos Administrativos: Talita Luiza de Medeiros Ferro, 

Vanessa Soares de Castro, Iuri Guissoni Quaglia. Representante dos Discentes: Décio 

Roberto Rauch Junior. Representante da Comunidade Externa: Gustavo Brenner 

Declarada aberta a sessão, a reunião foi iniciada com a professora Migacir 

informando sobre a pauta e de imediato foi assinado os termos de posse dos novos 

conselheiros que faltavam assinar, assim representando os técnicos administrativos: 

Iuri Guissoni Quaglia e representando a comunidade externa: Gustavo Brenner 

assinaram seus termos. No item 1 da pauta sobre parecer processo nº 

23241.000441/2019-92 - Redistribuição por permuta de Marcos Rafael Tavares e 

Cimara Daiana Freddi entre o IFFarroupilha – Campus Santo Augusto e o IFRS – 

Campus Ibirubá, foi exposto o referido processo e diante da adequação do cargo e 

vaga o mesmo foi disponibilizado para votação, sendo aprovado.. No item 3, parecer 

processo nº 23116.004569/2019-61 - Redistribuição por permuta de Laura Monassa 

Felippa e Roberto Niederauer entre a FURG e o IFRS – Campus Ibirubá, exposto o 

referido processo e disponibilizado para votação, o mesmo foi aprovado por 

unanimidade. Já no item 2, flexibilização do horário de funcionamento do campus 

para o período de recesso, que na segunda-feira é das 12h as 18h, durante as 

colocações, a conselheira Talita Ferro solicitou que o horário na segunda-feira fosse 

das 08 as 14 horas, também a conselheira Renata Garcia ressaltou o atendimento ao 

público em turno inverso e após as colocações foi aberta votação, dos quais a opção 

de horário sugerida pela conselheira teve um voto, a opção de horário normal, teve 

seis votos e uma abstenção para o item em questão. Terminadas as apreciações, às 

dezesseis horas, 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, quatro de novembro de dois mil e 

dezenove.  
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