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 03/2022
Aos vinte dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte dois 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 segunda (2ª) reunião ordinária de 2022 do Conselho
de Campus, para ser apreciada a seguinte pauta: 1) Processo nº 23419.000395/202258- Redistribuição - Marco Aurélio Moreira Saran do IFRS Campus Ibirubá para o
IFSC Campus Florianópolis. 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: Vanessa Soares de Castro, Lucas Jardel
José Wohlmuth Alves dos Santos. Representante dos Discentes: Guilherme Maldaner
Zanchin, Vinícius Zortéa. Declarada aberta a sessão, a professora Sandra Peringer
iniciou solicitando a inclusão de pauta, parecer para capacitação do docente: Izac de
Sousa Belchior – Processo nº 23366.000170/2022-64, colocado em votação, todos os
conselheiros foram de acordo com a inclusão da pauta. Iniciado o item 1, referente ao
processo de redistribuição nº 23419.000395/2022-58, a prof.ª Sandra explicou sobre
os pareceres da comissão de dimensionamento e colegiado da área em que o professor
atua, relatando parecer favorável ao pedido de redistribuição. Aberto para
manifestações a conselheira Vanessa Castro perguntou sobre a previsão da vinda da
vaga e da possibilidade de professor substituto para a área. A prof.ª Sandra respondeu
que o MEC só libera com a contrapartida de código de vaga. Após sair a portaria de
redistribuição, verifica se tem interessados em vir para o Campus no Cadastro de
Remoção, se tem edital do IFRS válido para chamamento ou vai para redistribuição.
Após a solicitação foi colocada em votação e todos os conselheiros foram de acordo
com a redistribuição do professor Marco Aurélio Saran para o IFSC - Campus
Florianópolis. No item incluso na pauta, parecer para capacitação do docente Izac de
Sousa Belchior, o processo foi enviado por e-mail para os conselheiros, após
analisada a documentação constante, o mesmo foi colocado em votação, ficando os
conselheiros de acordo com a solicitação. Após a conselheira Raquel Alberti
apresentou uma proposta de criar uma forma de deixar exposto os horários que os
professores estariam disponíveis para atendimento em lugar visível na sala dos
professores. A prof.ª Sandra falou que concorda com a ideia e expos que durante o
período do trabalho remoto houve bastante procura pelos professores e deu a ideia de

que cada um deixe exposto nas suas salas os horários de atendimento para quem
procurar, saber quando e onde encontrar. A reunião foi transmitida no link do
YouTube IFRS Campus Ibirubá. Terminadas as apreciações, às dezenove horas 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 e dois dias do mês de março de
dois mil e vinte dois.
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