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ATA Nº 02/2022 

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte dois às treze 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 extraordinária de 2022 do 

Conselho de Campus, para ser apreciada a seguinte pauta: 1) Processo nº 

23348.006224/2021-32 - Redistribuição do docente Helder Madruga de Quadros; 2) 
Eleições complementares Conselho de Campus; 3) Ofício 01/2022 - Reforma e 

alteração de layout no Bloco G. 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: Ana Paula de Almeida, Lucas Jardel 

José Wohlmuth Alves dos Santos, Talita Luiza de Medeiros Ferro. Representante dos 

Discentes: Guilherme Maldaner Zanchin, Vinícius Zortéa. Declarada aberta a sessão, 

a professora Sandra Peringer iniciou explicando a troca da data da reunião do 

conselho, a escrita do e-mail estava errada, dizia que a reunião era dia 10 de março de 

2022 e o ofício da convocação estava dia 02 de março de 2022. Ocorreu que não 

houve conselheiros suficientes para iniciar a reunião e devido ao prazo de resposta do 

processo que está inserido na pauta, convocamos o Conselho de Campus para reunir-

se dia 03/03/2022, às 13h15. Iniciado o item 1, referente ao processo de redistribuição 

nº 23348.006224/2021-32, prof.ª Sandra explicou sobre a comissão de 

dimensionamento e demais pareceres das áreas em que o professor atua, relatou o 

parecer favorável dos colegas, só observando que deveria ter um professor substituto 

para cobertura das aulas pelo período da redistribuição no tempo em que o campus 

ficasse sem o docente. Conselheira Raquel Alberti perguntou o porquê do professor 

substituto e a prof.ª Sandra respondeu que provavelmente não seria necessário, porque 

os prazos das redistribuições estão ocorrendo de forma rápida e o pessoal tem medo 

que demore para vir o novo professor redistribuído. Conselheira Raquel Alberti 

perguntou se caso fosse necessário o substituto se teria um código para chamar, foi 

respondida que sim, teria um código que está na agro e que provavelmente o contrato 

não será renovado. Conselheira Fabiane Sestari complementou com a informação que 

não havia nenhum candidato na banca do concurso disponível para chamar e de ter 

interessados no edital de redistribuição, teríamos que encaminhar a vaga para 

concurso, Prof.ª Sandra expos que estão atentos aos prazos e que os encaminhamentos 



serão dados para que os alunos não fiquem sem professor. Após a solicitação foi 

colocada em votação e todos os conselheiros foram de acordo com a redistribuição do 

professor para o IFC - Campus Fraiburgo. No item 2, referente as eleições 

complementares para o conselho de campus, prof.ª Sandra falou que precisamos 

complementar as vagas do conselho, precisamos de técnicos administrativos, discente 

e comunidade externa e trouxe também que a conselheira Sandra Meinen da Cruz 

solicitou saída pelos motivos expostos no e-mail encaminhado anteriormente, logo 

após ficou aberto para discussão e a conselheira Fabiane Sestari expôs que não teria 

nenhum problema, porque é opcional do servidor e também caso não fosse aceito era 

só ela faltar a 3 reuniões e automaticamente estaria fora. O conselheiro Tiago da 

Rocha falou em ter algum tipo de regramento, algum tipo de aviso para depois sair 

efetivamente. A conselheira Raquel Alberti falou que o colocado pelo Tiago é 

importante, mas daí teria que ter mudança no regimento do conselho por hora se 

mantermos os suplentes em ordem já é o suficiente. A prof.ª Sandra abriu para 

votação e todos foram de acordo com a saída da servidora em questão. Com relação a 

escolha, precisamos fazer esta escolha, a proposta que trago é de não fazer toda uma 

eleição e sim encaminhar um e-mail para os técnicos, alunos e entrar em contato com 

os pais que se manifestaram para participar do conselho como comunidade externa, 

aberto para manifestação, os conselheiros concordaram com a ideia de disparar um e-

mail para ver quem tem interesse nas vagas. No item 3, referente a reforma e alteração 

no layout das salas da direção geral e da direção de ensino contribuindo para que o 

setor de ensino tenha uma sala mais privativa para os atendimentos. O arquiteto 

Maurício Cerutti de Castro fez a avaliação e aprovou a retirada da parede, pois não 

tem problema estrutural. Estamos passando por este conselho, pois inicialmente a 

sugestão era a demolição dos dois banheiros existentes na sala da direção geral para a 

adequação a nova configuração para a sala da direção de ensino. O arquiteto Maurício 

trouxe outra ideia, apresentou opções de disposição dos espaços, com possibilidade de 

ser mantido um dos banheiros e ajuste de espaço com demolição parcial e divisória 

em gesso acartonado. A Conselheira Raquel Alberti expos a dúvida se seria a sugestão 

do Maurício ou a proposta inicial. A prof.ª Sandra respondeu que não tinha pensado 

inicialmente na sugestão do arquiteto, mas que gostou bastante do que foi sugerido, 

Conselheira Raquel Alberti complementou dizendo se estivesse recurso já deixaria 

tudo certinho, funcionando para quando fosse preciso e que concorda com a proposta 

do Maurício Castro. O conselheiro Tiago da Rocha ficou com a dúvida se a sala de 

reuniões do pedagógico permaneceria. A prof.ª Sandra respondeu que sim, que a 

parede teria em torno de 3 metros e que vai alterar o sentido da parede, tornando a 

sala mais ampla. Após algumas colocações a solicitação foi colocada em votação e os 

conselheiros foram de acordo com a proposta encaminhada pelo arquiteto. Ainda 

prof.ª Sandra leu o chat da reunião onde o conselheiro Guilherme Zanchin avisou que 

ele e o conselheiro Vinícius Zortéa formam-se agora no início do próximo semestre, 

assim teríamos que chamar mais dois alunos para compor o Concamp. A reunião foi 

transmitida no link do YouTube IFRS Campus Ibirubá. Terminadas as apreciações, às 

quatorze horas e quinze 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, três dias do mês 

de março de dois mil e vinte dois.  
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