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ATA Nº 05/2021 

 

 

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze 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 por meio 

de web conferência no endereço eletrônico: 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sandra-rejane-zorzo-peringer, na segunda (2ª) 

reunião extraordinária de 2021 do Conselho de Campus, os membros do Conselho de 

Campus a seguir listados: Sandra Rejane Zorzo Peringer, Raquel Lorensini Alberti, 

Murício Lopes Lima, Fabiane Beatriz Sestari, Tiago Rios da Rocha, Lucas Jardel José 

Wohlmuth Alves dos Santos, Iago Ivanir Dalmolin. Ainda participaram os servidores 

Marco Aurélio Moreira Saran e Bruno Conti Franco. A reunião foi secretariada por 

mim, Julia Caroline Goulart Blank, chefe de gabinete substituta. A pauta da referida 

reunião foi assim constituída: 1) Deliberação forma de ingresso nos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio para o Processo de Ingresso Discente 2022/01; 2) Parecer 

participação como bolsista do projeto EJA- FIC dos docentes Marco Aurélio Moreira 

Saran e Bruno Conti Franco; 3) Parecer para capacitação da técnica-administrativa em 

educação Julia Caroline Goulart Blank - Processo nº 23366.000095/2021-51. 4) 

Assuntos gerais. A presidente Sandra justificou a necessidade da reunião extraordinária 

pela urgência da definição da pauta do processo seletivo. Sandra destacou que o 

Conselho precisa escolher entre sorteio ou prova para o ingresso de estudantes dos 

cursos técnicos integrados do Campus Ibirubá, de acordo com documento encaminhado 

previamente pela reitoria. A maioria dos servidores, em reunião geral realizada no dia 

25 de junho de 2021, manifestou-se favorável ao sorteio dada a pandemia de COVID-

19. Ninguém dos membros do conselho se manifestou para comentar a proposição. A 

forma de ingresso por SORTEIO foi aprovada por unanimidade pelo conselho. A pauta 

seguinte foi a participação como bolsista do projeto EJA- FIC dos docentes Marco 

Aurélio Moreira Saran e Bruno Conti Franco. Sandra destacou que Bruno foi 

contemplado com bolsa de ensino voltado para a educação de jovens e adultos na 

educação profissional e tecnológica e ele solicita conforme o artigo onze, parágrafo 

primeiro, da resolução nº 6/2015, a aprovação da participação pelo conselho, sendo que 

as atividades devem ser realizadas fora da carga horária definida para a dedicação 

exclusiva. Marco Aurélio faz a mesma solicitação e está veiculado ao mesmo projeto. A 

conselheira Raquel questionou o porquê de o processo ter que passar pelo conselho. 

Sandra destacou que a obrigatoriedade de autorização do conselho está centrada na 

resolução nº 6/2015. A conselheira Fabiane destacou que a resolução diz que a 

participação deve ser esporádica e ela não vê como tal na configuração apresentada 

pelos solicitantes. Raquel destaca que o projeto é esporádico por fazer parte de um 

projeto com período determinado. Marco Aurélio ressalta que a participação deles no 

projeto também é esporádica como coordenadores e a bolsa não é vinculativa. Sandra 

colocou em votação e a autorização foi APROVADA por unanimidade. A última pauta 
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oficial foi o parecer para capacitação da técnica-administrativa em educação Julia 

Caroline Goulart Blank. Sandra abriu para questionamentos e ninguém se manifestou, 

ela ressaltou que a planilha de cronograma solicitada pelo conselho foi apresentada ao 

conselho pela servidora. Sandra colocou a pauta em votação e a solicitação da técnica-

administrativa Julia Caroline Goulart Blank foi APROVADA por unanimidade. Nada 

mais havendo a tratar, Sandra encerrou a reunião as quinze horas e dez minutos. Sendo 

o que me cabe registrar, encerro a presente ata que será assinada por mim, Julia 

Caroline Goulart Blank, chefe de gabinete substituta, e os demais presentes. 

 

 

Julia Caroline Goulart Blank ____________________________________________ 

 

Sandra Rejane Zorzo Peringer____________________________________________ 

 

Fabiane Beatriz Sestari_________________________________________________ 

 

Raquel Lorensini Alberti________________________________________________ 

 

Tiago Rios da Rocha ___________________________________________________ 

 

Maurício Lopes Lima___________________________________________________ 

 

Lucas Jardel José Wohlmuth Alves dos Santos_______________________________ 

 

 Iago Ivanir Dalmolin___________________________________________________ 

 

 


