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ATA Nº 01/2021 

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um às quatorze horas e 

quinze 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 por meio de web conferência no endereço eletrônico: 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sandra-rejane-zorzo-peringer, os membros 

representantes do Conselho, na primeira (1ª) reunião ordinária de 2021 do Conselho 

de Campus, para ser apreciada a seguinte pauta: 1) Processo nº 23243.004695/2020-

01-Redistribuição do servidor Edson Baal; 2) Eleições Conselho de Campus. A sessão 

foi coordenada pela Professora Sandra Rejane Zorzo Peringer e secretariada, neste 

ato, pelo Chefe de Gabinete Eduardo Fernandes Antunes. Estiveram presentes os 

seguintes conselheiros: Representante dos Docentes: Anderson de Oliveira Fraga, 

Renata Porto Alegre Garcia, Tiago Rios da Rocha. Representantes dos Técnicos 

Administrativos: Iuri Guissoni Quaglia, Vanessa Soares de Castro, Talita Luiza de 

Medeiros Ferro. Declarada aberta a sessão, profª Sandra apresentou a pauta e no item 

1 – Processo nº 23243.004695/2020-01, com código de vaga em contrapartida, sendo 

assim, solicitou pareceres para a área em que o servidor Edson Baal atua e para a 

CPPD, realizando a leitura dos mesmos. Ainda fez a observação de como a vaga que 

vem em contrapartida do MEC é da área da mecânica, esta será recolocada na mesma 

área. A conselheira Talita Ferro questionou sobre a vinda ou não do código de vaga, 

que seria uma preocupação da área da mecânica segundo o parecer lido anteriormente 

que trata da redistribuição em questão. A Profª Sandra explicou o questionamento a 

respeito da vinda ou não do código de vaga para o Campus Ibirubá, isso se daria caso 

o campus estivesse acima do número de códigos de vaga previsto para o campus, mas 

que nesse caso não está. A conselheira Renata Garcia questionou como seria a 

organização da área até a chegada do outro professor, profª Sandra explicou que 

teremos que aguardar a chegada do código de vaga e que até lá a área terá que 

organizar-se. Processo colocado em votação foi aprovado por unanimidade. O item 2, 

sobre as eleições para o conselho de campus, profª Sandra leu o artigo do regimento 

que solicita abertura do processo de eleições, 60 dias antes do fechamento do mandato 

dos membros atuais, sendo assim conselheiro Anderson Fraga sugeriu o servidor Iuri 

Quaglia para compor a comissão, Profª Sandra propôs encaminhar e-mail para buscar 

voluntários para compor a comissão. O Coordenador de Desenvolvimento 

Institucional Edimar Manica relatou problemas ocorridos nas outras eleições e falou 

da importância de ter alguém da tecnologia da informação compondo a comissão. 

Profª Sandra sugeriu que pensassem numa proposta de revisão do Regimento do 

Conselho de Campus, pois algumas situações não são claras dos procedimentos a 



serem adotados. Ainda explicou a situação ocorrida nas eleições da CAGE, que não 

houve inscritos suficientes discentes e técnico-administrativos, porém foi realizada a 

votação, pois, assim teriam ciência da importância da referida comissão, também 

informou, a título de conhecimento, a abertura de processo de redistribuição do 

docente Maércio de Oliveira Costa. Conselheira Renata Garcia pediu explicação a 

respeito do processo de redução de 40h DE para 40h sem dedicação exclusiva do 

servidor Lucas Navarini que passou pelo Consup em reunião ocorrida pela manhã. A 

profª Sandra explicou que os conselheiros votaram contrários à alteração pelo fato que 

mesmo com a redução o servidor deve desempenhar suas atribuições ligadas a 

instituição. Na sequência o conselheiro Anderson Fraga solicitou explicação a 

respeito da aprovação do curso de engenharia mecânica do campus Canoas, se 

existiria previsão de abertura de vagas. A profª Sandra explicou que do que deu para 

observar é que um dos cursos da mesma área foi descontinuado e por isso foi 

realizado a abertura de um novo. Após as colocações de informes gerais, os 

conselheiros concordaram que a direção geral encaminhe email solicitando 

voluntários para constituir a comissão responsável pela condução do processo de 

escolha dos representantes, ficando constituída por um docente, um técnico 

administrativo, um discente e um servidor(a) da TI, informando que o servidor Iuri 

Quaglia manifestou interesse em participar como representante técnico 

administrativo. Terminadas as apreciações, às quinze horas e dez 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, cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um.  
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