
 

 

 

 

 

 

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 07/2019 

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove às nove 

horas e cinquenta 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 da Biblioteca, os membros representantes 

do Conselho, na quarta (04ª) reunião ordinária de 2019 do Conselho de Campus, para 

ser apreciada a seguinte pauta: 1) Parecer para capacitação dos docentes: Edson Baal - 

Processo nº 23366.000371.2018/85, Anderson de Oliveira Fraga - Processo nº 

23366.000161.2017/14, Giancarlo Stefani Schleder - Processo nº 

23366.000393.2018/45, Moisés Nivaldo Cordeiro - Processo nº 

23366.000273/2019/29; 2) Parecer para Liberação de Carga Horária TAE de 

Fernanda Isabel Royer - Processo nº 23366.000093.2019/47; 3) Parecer 

Solicitação de Colaboração Técnica para o IFRS – Campus Sertão - Francinei Rocha 

Costa – Processo nº 23371.000407/2019-32. A sessão foi coordenada pela Professora 

Sandra Rejane Zorzo Peringer e secretariada, neste ato, pelo Chefe de Gabinete 

Substituto Felipe Iop Capeleto. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: 

Representante dos Docentes: Anderson de Oliveira Fraga. Representantes dos 

Técnicos Administrativos: Talita Luiza de Medeiros Ferro, Vanessa Soares de Castro, 

Aline Sirle Poersch. Representante dos Discentes: Décio Roberto Rauch Junior, Lucas 

Felipe Wollmann.  Declarada aberta a sessão, a reunião foi iniciada com a professora 

Sandra informando sobre a pauta, e como primeiro item o parecer de solicitação de 

cooperação técnica do professor Francinei para o campus Sertão durante este 

semestre, período entre os meses de agosto de 2019 a outubro de 2019, o mesmo foi 

verificado, disponibilizado aos conselheiros e aprovado. A pauta seguinte versou 

sobre a Liberação de Carga Horária TAE, o processo mencionado acima foi analisado 

e disponibilizado aos conselheiros que aprovaram os mesmo. O último item da pauta 

apreciado foram os processos de capacitação dos docentes supracitados, os mesmos 

foram verificados, disponibilizados aos conselheiros e aprovados, com a condição da 

resolução do processo de capacitação do docente Giancarlo ser emitida a partir do 

momento do retorno da CAGPPI. Terminadas as apreciações, às dez horas e quinze 

minutos, a professora Sandra 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 setembro de dois mil e 

dezenove.  
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