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Às quatorze horas e quarenta e um minutos do dia onze de outubro de dois mil e dezenove, no

2

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

3

do Sul - Campus Osório, ocorreu a TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO

4

CONSELHO DE CAMPUS, do exercício de dois mil e dezenove. A reunião foi presidida pelo

5

Presidente do CONCAMPO Claudino Andrighetto. Estavam presentes os seguintes conselheiros:
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Edval Moya Lopes, Allan Alves de Souza, Rossano Agliardi Desini, Lucas de Souza Correa, Paola

7

Cardoso Purin. Constatado o quórum o presidente do CONCAMPO abriu os trabalhos. Pauta
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única: Apreciação do resultado final do Edital 32/2019 – Do Afastamento com Substituição de
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Docentes para Capacitação/Qualificação em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu e
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Pós-Doutorado. O presidente do Conselho fez uma breve relato sobre o funcionamento do
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afastamento e também informou aos conselheiros o motivo de ter que haver uma reunião específica
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para a pauta em questão. O presidente fez a leitura de recurso do professor Dudlei contrário a
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classificação final e também o parecer da CPPD a respeito do mesmo, a conselheira Paola explicou
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como funciona a questão de atestado de projetos, vindo ao encontro do parecer já emitido pela
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CPPD. Ao final das explicações foi colocado em votação o aceite ou não do recurso do professo

16

Dudlei, que alteraria a classificação enviada ao conselho. Por unanimidade o conselho não acatou o
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recurso interposto pelo docente mantendo a classificação final do processo, conforme enviada ao
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conselho. Nada mais havendo a tratar, o presidente do CONCAMPO Claudino Andrighetto
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agradeceu a presença de todos e deu por encerada, às quatorze horas e cinquenta e cinco minutos, a
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terceira reunião extraordinária do CONCAMPO, da qual eu, Wendell Ribeiro e Silva, lavrei a

21

presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes.

