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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Terceira Reunião Ordinária do Conselho de Campus-CONCAMPO

Às dez horas e dez minutos do dia onze de agosto de dois mil e vinte e dois, no miniauditório do
IFRS-Campus Osório,  em  formato  híbrido,  ocorreu  a  TERCEIRA REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO
CONSELHO DE  CAMPUS,  do exercício  de dois  mil  e  vinte  e  dois. A  reunião foi  presidida  pelo
Presidente  substituto  do  CONCAMPO,  Éder  José  Morari,  com  a  presença  dos  seguintes
conselheiros:  Paola  Cardoso  Purin,  Gabriel  Silveira  Pereira,  Gleidson  Barreiro  Flores,  Lisandro
Bitencourt Machado, Rafaela Fetzner Drey, Tiago Guimarães Moraes, Roger Gonçalves Urdangarin,
Kelli  Lessa de Souza, Tainara Lima da Silva e Deise do Amaral Tyska. Após a saudação inicial, o
Presidente iniciou a reunião que tratou dos seguintes assuntos: 1) Posse dos novos conselheiros:
não houve; 2) Solicitação de Inclusão de pauta em regime de urgência do pedido de liberação de
carga horária da jornada de trabalho semanal para participação em ação de qualificação sem
necessidade de compensação, do servidor  Antonio Sperandio.  Foram coletadas  as  assinaturas
necessárias para a inclusão na pauta, que foi aprovada por unanimidade e apreciada nesse mesmo
momento:  O  servidor  solicitou  dispensa  de  40% da carga  horária  semanal  para  realização de
mestrado.  Em votação pelo  deferimento do pedido,  todos  foram favoráveis. 3) Solicitação de
apreciação e aprovação de Regimento Interno do NEABI  revisado:  O documento revisado foi
apreciado pelos conselheiros que foram favoráveis às alterações por estarem conforme solicitadas
na segunda reunião ordinária. O Presidente apontou algumas ambiguidades no texto e solicitou a
retificação do parágrafo único do artigo quarto, pois como está redigido, não há clareza de quais
critérios serão utilizados para aceitar ou rejeitar a entrada de novos membros. Quanto ao termo
Presidente/Coordenador, o Conselho orientou o uso de “Presidente” para ficar de acordo com os
outros núcleos. Colocado a em votação o texto após contemplar as novas alterações foi aprovado
por todos os conselheiros; Nada mais havendo a tratar, o Presidente Substituto do CONCAMPO
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada,  às dez horas e vinte e cinco minutos, a
terceira reunião ordinária 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.


