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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO 

Às nove horas e dez minutos do dia dezesseis de abril de dois mil e vinte, por meio de 1 

videoconferência pela plataforma Zoom – considerando as medidas de afastamentos social 2 

decorrentes das atividades de prevenção à COVID-19, ocorreu a PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 3 

DO CONSELHO DE CAMPUS, do exercício de dois mil e vinte. A reunião foi presidida pela Presidente 4 

do CONCAMPO Flávia Twardowski. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Gabriel Silveira 5 

Pereira, Marcelo Vianna, Josias Neubert Savois, Lisandro Bitencourt Machado, Terrimar Ignácio 6 

Pasqualetto, Rafaela Fetzner Drey e Estevão da Fontoura Haeser. Também se encontrava presente 7 

o Senhor Claudino Andrighetto, ex-Diretor do Campus Osório, a fim de esclarecer um ponto da 8 

pauta decorrente de ato ainda em seu mandato. Constatado o quórum, a presidente do CONCAMPO 9 

abriu os trabalhos. Primeiro item de pauta: Posse dos novos conselheiros. Foi realizada a posse dos 10 

novos Conselheiros do CONCAMPO nesta presente reunião, considerando os resultados das 11 

eleições regidas pelos editais 35/2019 e 40/2019, sendo nominados: Representantes dos servidores 12 

técnico-administrativos: Augusto Tolazzi (titular); Gabriel Silveira Pereira (titular); Marcelo Vianna 13 

(titular) e Eduardo Santos Avila (1º suplente);  Representantes dos docentes: Josias Neubert Savois 14 

(titular); Lisandro Bitencourt Machado (titular); Terrimar Ignácio Pasqualetto (titular); Alexandre 15 

Ricardo Lobo de Sousa (1º suplente); Rafaela Fetzner Drey (2ª suplente); Estevão da Fontoura 16 

Haeser (3º suplente); Representantes dos discentes: Leonardo Pospichil Lima Neto (titular); Lucas 17 

de Souza Correa (titular); Liege Neukirchen (titular); Tainara Lima da Silva (1ª suplente); Kevyn 18 

Kenydy Fernandes Frassão (2º suplente); Rafaela da Silva Andreoli (3ª suplente). Foi informado pelo 19 

Chefe de Gabinete e secretário da reunião Lucas Pires que os termos de posse oportunamente serão 20 

enviados por e-mail aos interessados juntamente com as portarias de designações, e, tão logo 21 

normalizem as atividades presenciais os conselheiros poderão retirar suas vias no Gabinete da 22 

Direção-Geral.  Segundo item de pauta: Definição do calendário de reuniões ordinárias para 2020. 23 

Foram propostas pela Presidente do conselho as datas para reuniões ordinárias no exercício 24 

corrente, sendo as seguintes: 28 de maio, 09 de julho, 28 de agosto, 15 de outubro e 03 de dezembro, 25 

sendo estes dias quintas-feiras, definindo-se o horário de início às 10 horas. Foi posto em votação 26 
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sem alterações e aprovado por unanimidade. Terceiro item de pauta: Homologação das resoluções 27 

ad referendum: a) Resolução nº 31, de 24 de dezembro de 2019: Aprova a inclusão das datas 28 

referentes ao curso de Pós-Graduação em Educação Básica e Profissional no Calendário Acadêmico 29 

2020. Foi posto em votação e aprovado por unanimidade. b) Resolução nº 32, de 24 de dezembro 30 

de 2019: Altera a data da “Formatura: Cursos Ensino Médio Subsequentes” prevista no Calendário 31 

Acadêmico 2020, que passa de 27 de fevereiro de 2020 para 04 de março de 2020. Foi posto em 32 

votação e aprovado por unanimidade. c) Resolução nº 01, de 17 de fevereiro de 2020: Aprova a 33 

alteração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eventos Subsequente ao Ensino Médio. Neste 34 

momento a presidente deste Conselho passou a palavra ao senhor Claudino, o qual explicou as 35 

razões de ter realizado a aprovação à época de tal resolução, visando que a turma de ingressantes 36 

em 2020 do Curso Técnico em Eventos Subsequente ao Ensino Médio já estivesse sob o regimento 37 

do novo Projeto Pedagógico. Sendo posto em votação na sequência pela presidente e aprovado por 38 

unanimidade. Após este momento o senhor Claudino se retirou da reunião. Quarto item de pauta: 39 

Liberação de carga horária da jornada de trabalho semanal para participação em ação de 40 

qualificação sem necessidade de compensação do servidor técnico administrativo em educação 41 

Andrei Nasser Wichrestink, conforme processo n.º 23367.000811/2019-75. Após apreciação pelos 42 

conselheiros, foi posto em votação e aprovado pelos conselheiros com uma abstenção. Quinto item 43 

de pauta: Liberação de carga horária da jornada de trabalho semanal para participação em ação de 44 

qualificação sem necessidade de compensação do servidor técnico administrativo em educação 45 

Augusto Weiand, conforme processo n.º 23367.000245/2019-00. Após apreciação pelos 46 

conselheiros, foi posto em votação e aprovado pelos conselheiros por unanimidade. Sexto item de 47 

pauta: Liberação de carga horária da jornada de trabalho semanal para participação em ação de 48 

qualificação sem necessidade de compensação do servidor técnico administrativo em educação 49 

Gabriel Silveira Pereira, conforme processo n.º 23367.000323/2018-87. Após apreciação pelos 50 

conselheiros, foi posto em votação e aprovado pelos conselheiros com abstenção do mesmo. 51 

Sétimo item de pauta: Liberação de carga horária da jornada de trabalho semanal para participação 52 

em ação de qualificação sem necessidade de compensação do servidor técnico administrativo em 53 

educação Uady Rocha Sessim, conforme processo n.º 23367.000589/2020-44. Foi posto em votação 54 
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e aprovado pelos conselheiros por unanimidade. Neste momento compareceu a reunião o 55 

conselheiro Leonardo Pospichil Lima Neto. Oitavo item de pauta: Ajuste nos quantitativos 56 

orçamentários referentes a capacitação, constantes no Plano de Ação 2020. Neste momento se fez 57 

presente à reunião o servidor Éder José Morari, Diretor de Administração e Planejamento a fim de 58 

esclarecer o referido ponto da pauta. Foi proposto pela gestão um ajuste nos valores referentes a 59 

capacitações gerais e às bolsas de qualificação, visando contemplar a manutenção das duas bolsas 60 

de Doutoramento para servidores do campus que estão em vigência. Os conselheiros presentes 61 

realizaram questionamentos acerca das datas em que estes valores poderiam ser movimentados e 62 

de que forma estes recursos são distribuídos. A Prof. Flávia também fez menção ao fato da Comissão 63 

Interna de Supervisão – CIS e da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD terem sido 64 

consultadas e serem favoráveis ao ajuste orçamentário proposto. Foi posto em votação e aprovado 65 

pelos conselheiros por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a presidente do CONCAMPO 66 

Flávia Twardowski agradeceu a presença de todos e deu por encerada, às dez horas e cinco minutos, 67 

a primeira reunião ordinária do CONCAMPO, da qual eu, Lucas Vaz Pires, lavrei a presente ata, que 68 

após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes. 69 


