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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO 

Às dez horas e oito minutos do dia quinze de outubro de dois mil e vinte, por meio de 1 

videoconferência pela plataforma Google Meet – considerando as medidas de afastamentos social 2 

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

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

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

Pereira, Lisandro Bitencourt Machado, Terrimar Ignácio Pasqualetto, Leonardo Pospichil Lima Neto, 6 

Tainara Lima da Silva e Nara Maria Müller. Gleidson Barreiro Flores da Coordenação de Gestão de 7 

Pessoas também estava presente. Constatado o quórum, a presidente do CONCAMPO abriu os 8 

trabalhos. Primeiro item de pauta: Homologação do resultado final do Edital nº 18/2020 - Processo 9 

classificatório de afastamento para qualificação de servidores técnico-administrativos em educação 10 

do Campus Osório do IFRS. Flávia passou a palavra para o Senhor Gleidson Barreiro Flores, para que 11 

o mesmo explicasse o contexto do referido edital, considerando o trâmite norteado pelas 12 

Resoluções CONSUP 114/2014 e 80/2016. O edital previa, neste momento, até 03 vagas para 13 

afastamento de Técnico-Administrativos lotados no Campus Osório. Posto em votação teve 14 

aprovação unânime. Segundo item de pauta: Assuntos gerais. Flávia informou que o conselheiro 15 

Josias Neubert Savóis pediu desligamento do seu posto neste conselho e, dessa forma, a 16 

substituição conforme a ordem de suplência será procedida. Flávia também informou que será 17 

convocada uma reunião extraordinária nas próximas semanas para apreciação do Plano de Ação 18 

2021. O conselheiro Terrimar relatou também o III Círculo de Palestras da Pós-Graduação que 19 

ocorrerá entre os dias 22 de outubro e 19 de novembro de 2020. Nada mais havendo a tratar, a 20 

presidente do CONCAMPO Flávia Twardowski agradeceu a presença de todos e deu por encerada, 21 

às dez horas e cinquenta e cinco minutos, a quarta reunião ordinária do CONCAMPO, da qual eu, 22 

Lucas Vaz Pires, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais 23 

presentes. 24 


