
 

 

 

 

 

 

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 10/2022 

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte dois às treze horas e 

quarenta 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 extraordinária de 2022 do 

Conselho de Campus, para ser apreciada a seguinte pauta: 1) Processo eleitoral para 

coordenadores de curso e Comissão de Avaliação e Gestão de Ensino (CAGE). 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 André Ricardo Dierings. Representantes dos Técnico-

Administrativos: Ana Paula de Almeida, Vanessa Soares de Castro. Declarada aberta 

a sessão, a professora Sandra Peringer iniciou apresentando o item da pauta, 

explicando que solicitou a Direção de Ensino um parecer da Comissão de Ensino em 

relação a eleição para coordenadores de curso e CAGE, diante da solicitação, a 

Direção de Ensino encaminhou a resposta da CAGE, que aprova, conforme a Ata 

10/2022 da Comissão, e sugere a seguinte proposta para realização do processo 

eleitoral para coordenadores de curso e CAGE: Organização do processo eleitoral e 

realização do pleito no período de novembro de 2022 a janeiro de 2023, com a posse 

dos/as eleitos/as em março de 2023. Assim, a professora Sandra falou que seria da 

competência do conselho a designação da comissão eleitoral e sugeriu que fosse 

constituída uma única comissão para a realização dos dois pleitos. Os conselheiros 

concordaram com a sugestão e passou para a escolha dos membros. O conselheiro 

Tiago R. da Rocha  sugeriu que a eleição fosse realizada de forma online, porque 

demanda de muito tempo aguardando até que todos os aptos a votar se dirijam até o 

local e que se fosse realizada online teria que ter alguém da tecnologia da informação 

na comissão. Os conselheiros concordaram com a ideia e inicialmente ficou 

estabelecido que o servidor Gustavo Bathu Paulus representaria o setor da T.I.. André 

Ricardo Dierings e Raquel Lorensini Alberti se dispuseram a participar, representando 

os docentes. Foi sugerido solicitar aos conselheiros suplentes do segmento técnico-

administrativo deste conselho, quem deles poderia participar. Para o segmento 

discente, ficou sugerido a aluna Cristiane Rebouças de Lara e um representante do 

Grêmio Estudantil. Terminadas as apreciações às quatorze horas e quatro 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 dezembro de dois mil e vinte dois.  
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