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ATA Nº 04/2022 

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois às dezessete horas e 

dez 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 extraordinária de 2022 do 

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

23419.000723/2022-16- Redistribuição – Alex Sandro Matos de Oliveira do IFRS 

Campus Ibirubá para o IFSC Campus Caçador. 2) Parecer para capacitação do 

docente: Vitor Hugo Machado da Silveira – Processo nº 23366.000163/2020-09 3) 

Aprovação da solicitação para participação em projeto de ensino com recebimento de 

bolsa do Curso EJA-FIC de Eletricista Instalador 4) Assuntos gerais. 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, Silvani Lopes Lima. Representantes dos Técnicos Administrativos: 

Ana Paula de Almeida, Lucas Jardel José Wohlmuth Alves dos Santos, Talita Luiza 

de Medeiros Ferro. Declarada aberta a sessão, a professora Sandra Peringer iniciou 

solicitando a inclusão de pauta, dos processos nº 23215.000997/2022-00, referente ao 

pedido de redistribuição por permuta entre as servidoras Anna Carolina Cerato 

Confortin (IFFAR Alegrete) e Renata Porto Alegre Garcia (IFRS Ibirubá) e processo 

nº 23215.000998/2022-46, referente ao pedido de redistribuição por permuta entre os 

servidores Mauro Pereira Mendes (IFFAR Alegrete) e Bruno Conti Franco (IFRS 

Ibirubá) colocado em votação, todos os conselheiros foram de acordo com a inclusão 

da pauta. Iniciado o item 1, referente ao processo de redistribuição nº 

23419.000723/2022-16, a professora 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, após foi aberto para manifestações, não 

havendo, foi colocado em votação e todos os conselheiros foram de acordo com a 

redistribuição do professor Alex Sandro Matos de Oliveira para o IFSC Campus 

Caçador. No item 2, parecer para capacitação do docente Vitor Hugo Machado da 

Silveira, professora Sandra perguntou sobre a necessidade de fazer a leitura de todo o 

documento, não havendo necessidade, após analisado o mesmo foi colocado em 

votação e os conselheiros foram de acordo com a solicitação. No item 3, referente a 

solicitação de bolsa do Curso EJA-FIC de Eletricista Instalador, foi disponibilizado 

link da publicação do resultado do edital, após também foi encaminhado o link com 



acesso aos documentos da seleção dos bolsistas referente a solicitação do docente 

Adilson Barbosa, desta maneira a conselheira Fabiane Sestari questionou a respeito do 

fluxo da solicitação, que da outra vez que passou pelo conselho, passou de forma 

diferente, então a professora Sandra explicou que foi devido ao prazo do edital para 

troca de coordenação do curso que se deu com a redistribuição do Marco Aurélio 

Moreira Saran, ainda a conselheira Ana Paula perguntou quem iria certificar os alunos 

que fariam o curso FIC, sendo que a professora Sandra então respondeu que os alunos 

fariam um módulo na Escola Santa Terezinha e outro da parte técnica aqui no 

campus, assim o pedido foi colocado em votação e os conselheiros foram de acordo 

com a solicitação. Nos assuntos gerais a professora Sandra informou que acabamos 

tendo que expedir uma resolução ad referendum sobre o requerimento de demanda de 

pessoal referente à exoneração do servidor Gilnei José Hefler - Técnico em 

Laboratório - Área Eletrotécnica porque é um trâmite previsto na IN 02/2021 e não 

tínhamos tempo hábil para esperar pelo retorno das férias, devido a vaga ir para o 

concurso de técnicos administrativos. Após foram analisados as pautas incluídas, a 

redistribuição dos servidores Bruno Conti Franco e Renata Porto Alegre Garcia, os 

processos foram encaminhados aos conselheiros e após a professora Sandra contou 

um pouco do histórico das solicitações, que em outro momento já haviam tentado, só 

que não havia vaga para os dois lá na cidade de Alegrete e que agora com a 

redistribuição do professor Helder Madruga de Quadros viria um professor de 

educação física, o servidor Mauro que permuta com o Bruno e no lugar da Renata 

viria a professora Anna da mesma área, ambos do IFFarroupilha – Campus Alegrete e 

que a área de mecânica do campus, ficaria com um substituto enquanto a reitoria não 

decidir se vai fazer edital de redistribuição ou concurso público. Após as explicações, 

os processos foram colocados em votação, sendo aprovados pelos conselheiros. A 

professora Sandra informou os conselheiros sobre o aceite da redistribuição do 

servidor Jean Carlo Wai Keung Ma da área de informática por parte da comissão de 

Dimensionamento e Recrutamento de Pessoal do Campus, devido a vaga ser vazia e já 

ter passado por outro processo de redistribuição e não ter ficado preenchida. Ainda a 

conselheira Ana Paula relatou sobre a falta de iluminação no bloco F e entre os 

blocos. A professora Sandra falou sobre a reforma que está ocorrendo no bloco e 

passaria a questão para o setor de infraestrutura para ver o que poderia ser feito. 

Terminadas as apreciações, às dezoito horas e vinte sete 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, cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte dois.  
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