
 

 

 

 

 

 

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 15/2021 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um às nove 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 por meio de web 

conferência no endereço eletrônico: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sandra-

rejane-zorzo-peringer, os membros representantes do Conselho, na sexta (6ª) reunião 

ordinária de 2021 do Conselho de Campus, para ser apreciada a seguinte pauta: 1) 
Aprovação do PPC do curso EJA-FIC Eletricista instalador predial de baixa tensão, 

Processo nº 23366.000228/2021-99; 2) Aprovação do PPC do curso EJA-FIC 

Soldador no processo MIG/MAG Processo nº 23366.000225/2021-55; 3) Aprovação 

das solicitações para participação em projeto de ensino com recebimento de bolsa do 

Curso EJA-FIC de Eletricista Instalador; 4) Aprovação das solicitações para 

participação em projeto de ensino com recebimento de bolsa do Curso EJA-FIC de 

soldador de processo MIG/MAG; 5) Calendário de reuniões ordinárias de 2022. 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, Tiago Rios da Rocha. Representantes dos Técnicos 

Administrativos: Vanessa Soares de Castro Representante dos Discentes: Guilherme 

Maldaner Zanchin, Vinícius Zortéa. Declarada aberta a sessão, a professora Sandra 

Peringer iniciou lendo a pauta e informou que havia convidado os docentes Bruno 

Conti Franco e Marco Aurélio Moreira Saran para participar da reunião afim de 

esclarecer dúvidas a respeito dos PPCs dos projetos dos cursos EJA-FIC, os 

conselheiros concordaram e o professor Bruno estava presente. No item 1, referente 

ao PPC do curso EJA-FIC Eletricista, a professora Sandra perguntou se era preciso ler 

o documento na integra ou abria para manifestações, não foi necessário fazer a leitura, 

então passou-se para as manifestações dos conselheiros. A conselheira Vanessa 

Castro perguntou como seria realizado o ingresso dos estudantes nos cursos? 

Professor Bruno Franco, respondeu que seria via curso EJA-FIC da prefeitura, por 

meio da Escola Santa Teresinha mais especificamente. A Professora Sandra 

perguntou se havia mais colocações, não tendo, foi colocado em votação e todos os 

conselheiros aprovaram. No item 2, referente ao PPC do curso EJA-FIC Soldador no 

processo MIG/MAG, não foi necessário fazer a leitura de todo o processo, então 

passou-se para as manifestações dos conselheiros. A conselheira Fabiane Sestari 

perguntou se o aluno deveria estar cursando o EJA? Professor Bruno Franco, 

respondeu que sim, que teria que estar cursando para participar. A professora Sandra 

perguntou se havia mais colocações, não tendo, foi colocado em votação e todos os 



conselheiros aprovaram. No item 3, referente as solicitações de bolsa do curso de 

eletricista instalador, foi aberto para manifestação dos conselheiros, não havendo, 

foram colocadas em votação e aprovadas. No item 4, referente as solicitações de bolsa 

do curso de Soldador no processo MIG/MAG, foi aberto para manifestação dos 

conselheiros. A conselheira Fabiane Sestari perguntou se iria abrir novamente para 

inscrições o edital para dar aula nos projetos? Professor Bruno Franco, respondeu que 

o servidor Iuri Guissoni Quaglia iria dar aula nos dois cursos, após não havendo mais 

colocações, as solicitações foram colocadas em votação e sendo aprovadas pelos 

conselheiros. No item 5, referente ao calendário de reuniões ordinárias, os 

conselheiros optaram por alternar os dias da semana para as reuniões de 2022, ficando 

as datas de 07 de fevereiro (segunda-feira), 22 de março (terça-feira), 15 de junho 

(quarta-feira), 11 de agosto (quinta-feira), 14 de outubro (sexta-feira) e 12 de 

dezembro (segunda-feira), estipuladas para os encontros. A reunião foi transmitida no 

link do YouTube IFRS Campus Ibirubá. Terminadas as apreciações, às nove horas e 

cinquenta 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, dez dias do mês de 

dezembro de dois mil e vinte um.  
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