
 

 

 

 

 

 

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 11/2022 

Aos doze 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 sexta (6ª) reunião ordinária de 2022 do Conselho de 

Campus, para ser apreciada a seguinte pauta: 1) Calendário de reuniões ordinárias de 

2023 2) Aprovação da minuta de regulamento de acesso de estudantes aos 

estacionamentos do IFRS - Campus Ibirubá. 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: Raquel Lorensini Alberti, André Ricardo Dierings, 

Cristiano Kulman. Representantes dos Técnico-Administrativos: Ana Paula de 

Almeida, Talita Luiza de Medeiros Ferro. Declarada aberta a sessão, a professora 

Sandra Peringer iniciou apresentando os itens da pauta e no item 1, sobre o calendário 

de reuniões ordinárias de 2023, ficaram definidas as datas de 30/01/2023, 21/03/2023, 

07/06/2023, 10/08/2023, 05/10/2023 e 08/12/2023, ainda ficou acordado manter as 

reuniões por meio de web conferência para facilitar a presença dos membros nas 

reuniões. Também ficou decidido o horário das 13:30h para a primeira reunião 

ordinária de 2023, dia 30/01/2023.  No item 2, sobre o regulamento de acesso de 

estudantes aos estacionamentos do Campus Ibirubá, a professora Sandra perguntou da 

necessidade de ler todo o documento, não sendo necessário seguiu para as colocações, 

convidando o servidor Lucas de Andrade, representando o setor de Desenvolvimento 

Institucional para falar sobre o respectivo regulamento. O servidor Lucas explicou que 

o regulamento tem o objetivo de realizar inscrições permanentes durante o ano todo, 

para não precisar ficar repetindo os mesmos fluxos. O conselheiro André Dierings 

falou da necessidade de penalidades no mau uso e respeito na limitação do espaço dos 

estacionamentos. A professora Sandra falou sobre a solicitação de aumento de vagas 

na parte de trás do prédio da engenharia. O servidor Lucas de Andrade falou sobre a 

previsão existente no artigo 31 do regulamento que trata sobre as penalidades 

previstas. A conselheira Raquel Alberti perguntou se a renovação vai tirar vaga dos 

novos alunos? E também falou das figuras que devem estar como anexos no final da 

minuta apresentada. A Conselheira Ana Paula manifestou que o regulamento estaria 

ok, mas que o formato da renovação poderia ser melhorado. Sugeriu a criação de um 

formulário dividido em quem têm alteração e quem não tem alteração na 

documentação. A conselheira Talita Ferro sugeriu que fosse informado quem faria a 

gestão do regulamento e também da fé publica do documento. O servidor Lucas de 

Andrade então explicou que o gerenciamento seria realizado pelo setor de transportes 

do campus, que a partir de agora não vai mais ter limite de vagas, vai ser usado até o 



 

 

 

 

 

limite e após a quantidade fechada, terá que estacionar no lado de fora da instituição. 

A conselheira Talita Ferro perguntou sobre quem fiscaliza o uso? A professora Sandra 

respondeu dizendo que cabe a todos nós fiscalizar o uso e sugeriu que ficasse claro 

para quem deverão ser informadas as situações de infração no uso do estacionamento. 

Desta forma a minuta do regulamento foi colocada em votação e todos os 

conselheiros foram de acordo com a aprovação, após as alterações serem realizadas. 

Terminadas as apreciações às quatorze horas e quarenta 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, doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte dois.  
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