
 

 

 

 

 

 

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 08/2022 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte dois às dezoito 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 quinta (5ª) reunião ordinária de 2022 do Conselho de 

Campus, para ser apreciada a seguinte pauta: 1) Parecer para capacitação dos 

docentes: Francinei Rocha Costa – Processo nº 23366.000412/2021-39, Vitor Hugo 

Machado da Silveira – Processo nº 23366.000163/2020-09 2) Aprovação da Instrução 

Normativa que regulamenta o depósito de trabalhos acadêmicos na biblioteca do 

campus Ibirubá e a sua publicação no catálogo online Pergamum do Sistema de 

Bibliotecas do IFRS (SIBIFRS) e no Repositório Institucional do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS. 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: Representantes dos Docentes: Tiago Rios da Rocha, Raquel 

Lorensini Alberti e Silvani Lopes Lima. Representantes dos Técnico-Administrativos: 

Lucas Jardel José Wohlmuth Alves dos Santos, Talita Luiza de Medeiros Ferro e 

Vanessa Soares de Castro. Declarada aberta a sessão, a professora Sandra Peringer 

iniciou apresentando os itens da pauta. No item 1, parecer para capacitação dos 

docentes Francinei Rocha Costa e Vitor Hugo Machado da Silveira a professora 

Sandra perguntou sobre a necessidade de fazer a leitura de todo o documento, não 

havendo necessidade, a professora Sandra informou que o processo do docente Vitor 

Hugo passaria pelo conselho, mas que o mesmo já está com o afastamento integral 

solicitado, após os documentos foram colocados em votação e os conselheiros foram 

de acordo com as solicitações. No item 2, referente a Instrução Normativa que 

regulamenta o depósito de trabalhos acadêmicos na biblioteca do campus, a 

professora Sandra explicou que a Direção de Ensino encaminhou a solicitação para o 

conselho após a minuta já ter sido discutida e aprovada pela Comissão de Avaliação e 

Gestão do Ensino (CAGE), não foi preciso realizar a leitura do documento, desta 

forma, o item foi colocado em votação, ficando aprovado pelos conselheiros. 

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, quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte dois.  
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