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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Terceira Reunião Extraordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO 

 

Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e um, por 

meio de videoconferência pela plataforma Google Meet – considerando as medidas de afastamentos 

social decorrentes das atividades de prevenção à COVID-19, ocorreu a TERCEIRA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS, do exercício de dois mil e vinte e um. A reunião foi 

presidida pelo Presidente substituto do CONCAMPO Eder José Morari. Estavam presentes os 

seguintes conselheiros: Augusto Tolazzi, Gabriel Silveira Pereira, Eduardo Santos Ávila, Lisandro 

Bitencourt Machado, Terrimar Ignácio Pasqualetto, Alexandre Ricardo Lobo de Sousa, Tainara Lima 

da Silva, Kevyn Kenydy Fernandes Frassão, Adriel da Silva Barbosa e a professora convidada Elisa 

Daminelli, Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente -CPPD deste campus. Eder iniciou 

a reunião com a saudação aos presentes, informando que o motivo da pauta única da reunião - 

Homologação do resultado final do Edital 36/2021, da CPPD, que trata do afastamento com 

substituição de docentes deste campus a fim de participar em programa de pós-graduação stricto 

sensu e pós-doutorado - é o regulamento do  referido edital que diz em seu artigo terceiro, inciso 

segundo: “A lista classificatória emitida pela representação local da CPPD será encaminhada para 

homologação do Conselho do Campus, que deverá ser realizada em reunião extraordinária com pauta 

única (conforme Art. 31 da IN nº02/2018). Após a leitura do documento, Eder abriu espaço para 

esclarecimentos. Em votação, o item foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente substituto do CONCAMPO agradeceu a presença de todos e deu por encerrada, às nove 

horas e trinta minutos, esta reunião extraordinária do CONCAMPO, da qual eu, Vera Marisa 

Gasparetto, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais 

presentes. 

 


