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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Terceira Reunião Ordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO

Às dezesseis horas e quinze minutos do dia onze de julho de dois mil e dezenove, no miniauditório

do Bloco B do Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  Grande do Sul  -

Campus Osório, ocorreu a TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS,

do exercício de dois mil e dezenove. A reunião foi presidida pelo Presidente do CONCAMPO

Claudino Andrighetto. Estavam presentes os seguintes conselheiros:  José Claudio Seferim, Edval

Moya,  Alexandre  Ricardo  Lobo  de  Souza,  Allan  Alves  de  Souza, Romero  Assis  de  Oliveira.

Constatado o quórum o presidente do CONCAMPO abriu os trabalhos. Primeiro item de pauta:

Apreciação  do  Regulamento  dos  Laboratórios  de  Informática.  O  presidente  efetuou  a  leitura

resumida  do  regulamento. Após  abriu  o  espaço  para  observações  dos  conselheiros,  não  tendo

nenhuma  proposta  de  alteração.  Colocado  em  votação  o  regulamento  foi  aprovado  por

unanimidade.  Segundo  item de  pauta:  Horário  de  funcionamento  do  Campus  Osório  para  o

período do recesso escolar.  Foi apresentada a proposta para no período de 19 a 26 de julho o

funcionamento do Campus ser padronizado das 8 horas às 14 horas. O presidente lembrou a todos

que também em caso de necessidade a chefia poderia proceder a requisição de servidores para

alguma demanda específica. Foi posto em votação sem alterações e aprovado por unanimidade.

Nada mais  havendo a tratar,  o  presidente  do  CONCAMPO Claudino Andrighetto  agradeceu a

presença  de  todos  e  deu  por  encerada,  às  dez  horas  e  cinquenta  minutos,  a  primeira  reunião

ordinária do CONCAMPO, da qual eu, Wendell Ribeiro e Silva, lavrei a presente ata, que após lida

e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes.
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