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Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
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Campus Ibirubá 

Conselho de Campus 

 

ATA Nº 09/2019 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove às quinze 

horas, 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 

Laboratório de Linguas/EAD Prédio da Biblioteca, os membros representantes do 

Conselho, na quinta (5ª) reunião extraordinária de 2019 do Conselho de Campus, para 

ser apreciada a seguinte pauta: 1) Estabelecer comissão eleitoral para a eleição dos 

novos membros da comissão interna de supervisão (CIS) 2) Classificação preliminar 

afastamento docente – Edital 43/2019 3) Parecer Processo nº 23366.000365.2017-

47 – Liberação de Carga Horária de Henrique Linhati Bitencourt 4) Aprovação dos 

Calendários Acadêmicos 2020. 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. 
Representantes dos Técnicos Administrativos: Aline Sirlei Poersch, Adriana Riguer 

Della Mea, Iuri Guissoni Quaglia. Declarada aberta a sessão, a reunião foi iniciada 

com a professora Migacir informando sobre a pauta que no item 1 era estabelecer 

comissão eleitoral para a eleição da CIS, os nomes foram anteriormente 

encaminhados por e-mail e apresentados na reunião, sendo assim os nomes propostos 

foram dos servidores: Sônia Margarete Souza de Souza, Dilamar Antunes Corrêa, 

Camila Lino Pereira, Vanessa Soares de Castro, Iuri Guissoni Quaglia (Presidente), 

colocado em votação, os nomes para a comissão foram aprovados por unanimidade. 

No item 2, representando a CPPD Mônica Giacomini trouxe os processos 

participantes do edital de afastamento docente, disponibilizou para o Conselho e 

apresentou a classificação preliminar que foi aprovado pelos conselheiros. No item 3, 

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

disponibilizado aos conselheiros que aprovaram. No último item da pauta, os 

calendários acadêmicos para 2020 que no mesmo dia foram apresentados em outra 

reunião no Campus, ficou informado que os sábados letivos seriam para atividades 

esportivas e que foi aprovado pela maioria presente na outra reunião, dessa forma os 

conselheiros aprovaram os calendários. Terminadas as apreciações, às quinze horas e 

trinta 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, vinte e dois de outubro de dois mil e 

dezenove.  

 



 

Eduardo Fernandes Antunes ____________________________________________ 

 

Migacir Trindade Duarte Flôres __________________________________________ 

 

Tiago Rios da Rocha ___________________________________________________ 

 

Anderson de Oliveira Fraga ______________________________________________ 

 

Aline Sirlei Poersch ____________________________________________________ 

 

Adriana Riguer Della Mea_______________________________________________ 

 

Iuri Guissoni Quaglia___________________________________________________ 

 


