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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Segunda Reunião Extraordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO

Às quinze horas e quarenta e um minutos do dia vinte e oito de agosto 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  SEGUNDA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  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,  Alexandre  Ricardo  Lobo  de  Souza,  Rossano  Agliardi  Desini,  Marcelo

Vianna, Lucas de Souza Correa, Romero Assis de Oliveira e os servidores Gabriel de Castro Tereza

e Uady Rocha Sessim. O presidente do Conselho iniciou dando posse a conselheira discente Lauren

Beatriz Michelon. Constatado o quórum o presidente do CONCAMPO abriu os  trabalhos. Pauta

única: Composição da Comissão Eleitoral Local referente ao Edital 001/2019/CS. O presidente

do Conselho fez uma breve explanação do processo para eleição da comissão eleitoral do campus

até o momento coordenado pela COPPE, informou que não houve inscritos e que caso houvessem

estes seriam homologados pelo Conselho, como não houve o Presidente através de e-mail buscou

interessados para fazer parte da comissão eleitoral.  Manifestaram interesse: Docentes Alessandro,

Saulo e informalmente Márcio, técnicos Lucas Vaz Pires e Eduardo Santos Ávila e informalmente

o Auditor do campus, servidor Marcos. Claudino informou aos presentes que após a definição de

escolha  os  servidores  da  comissão  já  teriam compromisso  no  dia  seguinte  na  reitoria  e  falou

também dos trâmites da convocação e diárias para vigem. O presidente informou que dos discentes

tiveram 8 inscritos e que o conselho vai definir qual o critério para a escolha das 5 vagas previstas.

Na  primeira  apresentação  de  propostas  o  diretor  Claudino  propôs  que  os  turnos  fossem

contemplados ou que se optasse por sorteio.  Já o conselheiro José Cláudio Seferim apresentou

como primeiro critério a presença do discente na reunião do conselho sendo aceito pelo presidente

a  proposição  a  discente  Lauren  representando a  tarde,  foi  uma das  escolhidas.  O Conselheiro

Marcelo retornou a ideia inicial de turnos para o preenchimento das vagas restantes o que já incluiu

o discente Vitor como representante da manhã, por fim foi feito um sorteio entre os 2 inscritos da
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noite Camila e Lorrai, definindo a discente Camila como representante da noite. Entre os discentes

Lorrai, João Antônio, Cristini, Nicoli e Rafael, conforme ordem de inscrições, foram sorteados 2

como suplentes sendo eles Lorrai e Critini. Titulares docentes Saulo e Alessandro, Márcio, titulares

e conforme critérios de não poder ser candidato,  carga horária e participação em comissões, o

conselho escolheria nesse momento os suplentes. A conselheira Lauren fez o apontamento que

deveria haver mais mulheres na comissão o que foi prontamente aceito pelos demais conselheiros.

Após utilização dos critérios apresentados acima e sorteios a comissão eleitoral ficou composta da

seguinte  forma  junto  aos  3  seguimentos:  Discente:  Camila  Porsch  da  Cunha,  Lauren  Beatriz

Michelon,  Victor  Carvalho  Machado,  titulares;  Lorrai  Valim  Ribeiro  Gulart,  Cristini  Danielli

Epifânio da Rosa, suplentes. Docente: Alessandro Aquino Bucussi, Fabiana Gerusa Leindeker da

Silva,  Saulo  Antônio  Gomes Filho,  titulares;  Márcio  Rogério  Olivato  Pozzer,  Rafael  Bernardo

Silveira, Suplentes. Técnico-administrativo: Adriano Teixeira Lopes, Eduardo Santos Avila, Lucas

Vaz Pires,  titulares;  Marcos Vinícius Brasil,  Augusto Tolazzi,  Suplentes.  Nada mais havendo a

tratar, o presidente do CONCAMPO Claudino Andrighetto agradeceu a presença de todos e deu por

encerada,  às  dezesseis horas  e  vinte  e  cinco  minutos,  a  segunda  reunião  extraordinária  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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