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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO

Às dezesseis horas e vinte e cinco 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  QUARTA 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 Lopes, Alexandre Ricardo Lobo de Souza, Rossano Agliardi Desini, Marcelo

Vianna, Lucas de Souza Correa, Romero Assis de Oliveira. Constatado o quórum o presidente do

CONCAMPO abriu os  trabalhos. Primeiro item de pauta:  Apreciação do Regimento interno da

Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação – CAGPPI.  O presidente

solicitou ao conselheiro Marcelo,  diretor substituto de pesquisa,  fizesse a leitura do regimento.

Após a leitura o presidente informou que deverão ser feitos ajustes de forma no documento, aberto

para discussão não houve apontamentos, posto em votação, aprovado por unanimidade. Aprovado

por unanimidade. Segundo item de pauta:  Liberação de carga horária  da jornada de trabalho

semanal para participação em ação de qualificação sem necessidade de compensação do servidor

técnico-administrativo  em  educação  Andrei  Nasser  Wichrestink,  conforme  processo  n.º

23367.000811/2019-75.  O  presidente  do  conselho  fez  uma  breve  explicação  dos  trâmites

processuais, informou também que o processo já tem as liberações da chefia, equipe de serviço e

CIS, posto em votação foi aprovado de forma unânime. Terceiro item de pauta: Reformulação do

Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Educação Básica e Profissional. O presidente

passou a palavra ao conselheiro Alexandre Lobo, coordenador de pesquisa do campus Osório, para

que apresentasse  a  reformulação  do projeto  pedagógico.  O professor  Alexandre,  informou  aos

conselheiros que a principal alteração acontece devido à mudança no perfil dos alunos ingressantes,

que hoje é em sua maioria formado por professores da rede municipal e estadual. Após o relato foi

posto  em votação  e  aprovado  de  forma  unânime.  Quarto  item  de  pauta:  Homologação  das

resoluções ad referendum: Resolução no 17, de 13 de agosto de 2019: delega à COPPE o processo
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eleitoral para a composição da Comissão Eleitoral Local do Campus Osório. Claudino explicou o

rito processual, para delegação à COPPE do processo eleitoral assim como a previsão regimental,

após isso pos em votação o ato que foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o

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

encerada,  às  dezesseis horas  e  cinquenta  e  cinco  minutos,  a  quarta  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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