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ATA Nº 09/2021 

Aos vinte quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um às dezoito 

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, os membros 

representantes do Conselho, na quinta (5ª) reunião extraordinária de 2021 do 

Conselho de Campus, para ser apreciada a seguinte pauta: 1) Aprovação do plano de 

ação 2022  2) Aprovação das propostas de professor visitante para submissão ao edital 

70/2021-PROPPI 3)Parecer para capacitação dos técnicos administrativos em 

educação - Julia Caroline Goulart Blank - Processo nº 23366.000095/2021-51. 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: Fabiane Beatriz Sestari, 

Raquel Lorensini Alberti, André Ricardo Dierings. Representantes dos Técnicos 

Administrativos: Sandra Meinen da Cruz, Vanessa Soares de Castro, Ana Paula de 

Almeida. Representante dos Discentes: Guilherme Maldaner Zanchin, Iago Ivanir 

Dalmolin, Vinícius Zortéa. Declarada aberta a sessão, a professora Sandra iniciou 

lendo os itens da pauta e solicitou aos conselheiros se os servidores representando o 

Desenvolvimento Institucional, professor Edimar Manica, e a Direção de 

Administração e Planejamento, Cristiane Brauner e Pesquisa, Pós-graduação e 

Inovação, professor Alexandre Bittencourt de Sá poderiam falar caso houvesse 

alguma dúvida em relação as pautas citadas acima, os conselheiros foram de acordo. 

No item um da pauta a professora Sandra iniciou informando que os conselheiros 

receberam o relatório do plano de ação 2022, se disponibilizou a fazer a leitura do 

documento do PA/2022, mas os conselheiros optaram por não haver necessidade de 

leitura de todo o documento, assim passou a palavra para manifestações do conselho. 

Não havendo nenhuma manifestação, o documento foi colocado em votação e todos 

foram de acordo com o plano de ação 2022. Na sequência passamos para o item 2 da 

pauta, as propostas de professor visitante que para submissão ao edital 70/2021-

PROPPI devem passar por aprovação do conselho. A professora Sandra explicou 

sobre o edital e depois perguntou se deveria fazer a leitura das propostas ou não, os 

conselheiros manifestaram não ser necessário fazer a leitura. Ficou aberto para 

manifestações, assim o conselheiro André Dierings expos que achou pertinente as 

propostas e perguntou qual seria o papel do conselho é de aprovar, não aprovar ou 

ranquear? A professora  Sandra explicou que seria de aprovar a possibilidade de duas 

vagas para professor visitante que serão avaliadas por uma comissão na reitoria. A 



Conselheira Raquel Alberti perguntou como seria equacionada a carga horária mínima 

dos docentes com o professor visitante e como seria realizada esta situação? A 

professora Sandra respondeu que uma das propostas é para professor AEE, uma 

necessidade e reivindicação que o campus já tem a tempos. A outra proposta seria 

para uma nova pós-graduação pensada em nível de campus e envolvendo as três 

áreas: Mecânica, Agrárias e Informática. A professora Sandra passou a palavra para o 

professor Alexandre de Sá que explicou que o professor teria doutorado em área 

específica e poderia ofertar disciplinas optativas para os cursos da área de 

especialização dele, que no momento não seria um problema isso, ele não tem carga 

horária mínima para isso. Ainda a professora Sandra relatou sobre a preocupação que 

a Raquel mencionou, com a carga horária reduzida de alguns professores, mas que 

área da Mecânica os docente estão com a carga horária bem elevada e que seria 

importante o momento para ter este professor visitante, pois o mesmo poderia apoiar a 

execução de programas de pós-graduação, contribuir em programas de ensino, 

pesquisa e extensão, contribuir para a formação nos diferentes níveis de ensino e 

demais ações previstas no edital. O professor Alexandre de Sá completou dizendo que 

o professor visitante não vai ter que pegar hora/aula dos cursos porque daí não irá 

afetar os colegas do campus e mesmo que ele pegasse alguma disciplina não seria 

problema porque os colegas do curso estão todos com carga acima do mínimo. A 

professora Sandra ainda relatou de demandas significativas por cursos FIC, cursos de 

soldagem, demandas da comunidade e empresas que estão ofertando muitas vagas na 

área. A Conselheira Raquel Alberti manifestou ser uma ótima ideia, lembrando que os 

cursos FIC não são regência de classe e que lamenta a Portaria 983. Após as 

manifestações a professora Sandra perguntou se tinha mais alguma dúvida em relação 

as propostas, não havendo mais colocações, encaminhou a votação e os conselheiros 

aprovaram as duas vagas para professor visitante. No item 3, prof.ª Sandra leu a 

solicitação da servidora Julia Caroline Goulart Blank, disponibilizada no processo nº 

23366.000095/2021-51, perguntou aos conselheiros se havia ficado alguma dúvida 

em relação ao afastamento, não havendo, prosseguiu-se a votação da solicitação, os 

conselheiros foram de acordo com a liberação. A reunião foi transmitida no link do 

You Tube IFRS Campus Ibirubá. Terminadas as apreciações, às dezenove horas e 

trinta e cinco 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, vinte quatro dias do 

mês de setembro de dois mil e vinte um.  
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