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       Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às onze horas reuniram-se 1 

na sala número 506 (quinhentos e seis) do Campus Restinga, a Diretora-Geral Eventual em exercício 2 

Caroline Daiane Kulba, Presidente do Conselho de Campus e os representantes da comunidade escolar 3 

para a realização da primeira reunião extraordinária de dois mil e dezoito do Conselho de Campus. 4 

Estiveram presentes os representantes do segmento Docente: Félix Nicolai Delling, Rudinei Muller e 5 

para constar o Conselheiro Mauro Maisonave de Melo chegou após início da reunião; os 6 

representantes do segmento Técnico-Administrativo em Educação: Nidiana Pohl dos Santos, Caren 7 

Rejane de Freitas Fontella, e os representantes do segmento Discente: Lúcio Costa da Rocha e Silviane 8 

Albuquerque Silva. A Presidente do Conselho de Campus abriu a sessão, cumprimentou os presentes e 9 

informou que a presente reunião será gravada. Iniciou com à pauta: Indicação de membros para 10 

composição da Comissão Eleitoral Local (para escolha de reitor), conforme Edital nº 11 

001/2017/CS; 2.Informes Gerais. Também esteve presente o Diretor-Geral Professor Gleison e o 12 

mesmo explicou como ocorreram as etapas do edital para a escolha do Reitor(a), inclusive, salientou 13 

que o regramento passou pela aprovação do CONSUP e será necessário constituir a comissão eleitoral 14 

local, composta por três membros titulares e dois membros suplentes de cada segmento; informou que 15 

o edital foi publicado em dezembro de 2017 e ficou com as inscrições abertas até três de janeiro de 16 

2018. Informou que houve três inscritos para participarem dessa comissão, sendo o servidor Davi 17 

Jonatas da Silva, pelo segmento Técnico-Administrativo em Educação e a Ana Paula da Silva da 18 

Rocha e o Lúcio Costa da Rocha pelo segmento discente. Portanto é necessário o Conselho de Campus 19 

indicar os demais membros para compor essa comissão e definir os critérios para encaminhar à 20 

Reitoria, tendo em vista que já no dia 29 de janeiro de 2018, segunda-feira, haverá uma reunião com 21 

todas as comissões locais em Bento Gonçalves, para a definição da comissão eleitoral central. Rudinei 22 

perguntou se a convocação é para todos os membros participarem dessa reunião em Bento Gonçalves. 23 

Gleison informou que todos deveriam estar presentes nessa reunião. Félix informou que o professor 24 

Gilberto se colocou para participar. Rudinei, perguntou qual o cronograma, além dessa reunião que os 25 

membros deverão participar. Rudinei perguntou se há docentes que não estão de férias. Félix apontou a 26 

baixa carga-horária. Rudinei perguntou como se faz caso seja necessário algum docente precisar se 27 

afastar para cumprir convocação no período de férias. Informou-se que se faz convocação e portaria de 28 
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interropção de férias e reprograma as férias novamente. Após conversas e análises ficou definido o 29 

primeiro critério: docente(s) que não estão em férias oficialmente e que não estejam em outra comissão, 30 

a exemplo a comissão de inventário e o segundo critério utilizado foi 10 (dez) horas de aula. O 31 

professor Félix listou os nomes dos professores que possuem 10 horas aula, sendo: Cassius, Fernanda 32 

Beron, Jessie, Luciano Furlan, Roberto Souza professor 20 (vinte) horas, Félix (está na coordenação do 33 

setor de Ensino), Rudinei (está na coordenação de curso), Marcelo Pinto que tem oito horas (está na 34 

coordenação de curso), há também, o Gleison (direção-geral) e Diego Blanco, porém o mesmo está no 35 

escritório de projetos. Também, falou-se da possibilidade dos docentes que irão assumir, ficarem como 36 

suplentes nessa comissão, porém lembrou-se que esses docentes não irão possuir matrícula SIAPE e, 37 

também, não se sabe quando efetivamente irão entrar em efetivo exercício.  Após ponderações, 38 

verificações e análises, definiu-se como primeiro critério docentes que não tem direito a férias e que 39 

não estejam na comissão de inventário. Considerando o Professor Gilberto João Pavani como membro 40 

titular. Identificou-se o Professor Alexandre Adriano dos Santos Lima (sem férias). Após utilizou-41 

se o critério 10 horas aula e definiu-se: a professora Jessie Ortiz Marimon, Fernanda Beron da 42 

Cunha e Cassius Ugarte Sardiglia, conforme listado abaixo. Passou-se para o segmento Discente. O 43 

aluno Lúcio trouxe uma indicação de um aluno que tem interesse em participar dessa comissão. E, para 44 

constar o critério adotado para escolher os membros suplentes do segmento discente foi indicar os 45 

próprios membros do Conselho de Campus, ou seja, Ana Cristine Padilha Machado de Aguiar e 46 

Silviane Albuquerque Silva. A conselheira Caren sugeriu um dos critérios para a escolher os membros 47 

do segmento, seria análisar o envolvimento de colegas em número de comissões e teria que ver quais 48 

colegas que estão em menos comissões, mas não se sabe como fazer esse levantamento. Foi 49 

questionado como realizar esse levantamento e precisará olhar nas portarias emitidas. Caroline 50 

comentou que poderá ser utilizado o mesmo critério utilizado pelo Conselho de Campus de indicar os 51 

próprios membros ou de avaliar dentro dos três macrosetores: administrativo, ensino, pesquisa e 52 

extensão a indicação de um nome que possui menos participação em comissão. Após ponderações 53 

perguntou-se sobre a participação da auditora nessa comissão. A servidora janaína falou que a colega 54 

Matilde que não poderá participar de comissões, tendo em vista que ela precisa auditar. Gleison 55 

respondeu que nessa comissão específica ela poderá participar, pois a auditoria interna não irá auditar 56 

o processo eleitoral. Caso seja necessário será auditada externamente. Caren falou sobre os colegas da 57 

Biblioteca que poderiam participar das comissões. Sugeriu-se os nomes das colegas Sabrina e Amanda. 58 
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Após ponderações definiu-se os critérios para a escolha dos membros do segmento Técnico-59 

Administrativo em Educação, sendo que o Davi Jonatas da Silva já é membro titular, pois se inscreveu 60 

pelo edital. Foi sugerido escolher dentre os setores quais colegas que tem menos participação em 61 

comissões. Então, definiu-se os nomes dos colegas: André Amaral Mendes do setor de Ensino-62 

Biblioteca, Matilde Cristiane Flores Carlotto - auditora e Sabrina da Cunha Lamb do setor de 63 

Extensão. E, para constar a servidora Janaína se colocou à disposição para ser membro suplente do 64 

segmento. Após análise e ponderações a comissão foi constituída a Comissão Eleitoral do Campus 65 

Restinga para o processo de consulta 2017/2018 de Reitor(a), disciplinada pelo Edital nº 01/2017/CS, 66 

conforme segmento: Discentes: Ana Paula da Silva da Rocha - Titular; Lúcio Costa da Rocha - 67 

Titular, Diego Silveira de Miranda - (Titular) - indicado pelo Conselho; Ana Cristine Padilha 68 

Machado de Aguiar (Suplente) indicado pelo Conselho; e Silviane Albuquerque Silva (Suplente) 69 

indicado pelo Conselho. Segmento Docente: Alexandre Adriano dos Santos Lima (Titular) indicado 70 

pelo Conselho, Gilberto João Pavani (Titular), Jessiê Ortiz Marimon (Titular) indicada pelo Conselho, 71 

Cassius Ugarte Sardiglia (Suplente) indicado pelo Conselho, Fernanda Beron da Cunha (Suplente) 72 

indicada pelo Conselho; Segmento Técnico-Administrativo em Educação: André Amaral Mendes 73 

(Titular) indicado pelo Conselho, Davi Jonatas da Silva (Titular), Matilde Cristiane Flores Carlotto 74 

(Titular) indicada pelo Conselho, Janaína Barbosa Ramos (Suplente) indicada pelo Conselho e 75 

Sabrina da Cunha Lamb (Suplente) indicada pelo Conselho. Também, definiu-se os critérios para os 76 

membros se deslocarem para participarem da reunião em Bento Gonaçalves, a realizar-se no dia 29 77 

(vinte e nove) de janeiro de 2018, segunda-feira. Ficou definido organizar uma convocação e a 78 

secretária do conselho entrar em contato com os membros e enviar a referida convocação. E, nesse 79 

momento, foi avaliado que os titulares de cada segmento possam participar da referida reunião e, 80 

desses membros, que não estejam em férias. E, para constar a servidora Janaína, suplente, colocou-se 81 

para ir à reunião em Bento Gonçalves. Então, ficou definido os membros que irão à reunião em Bento 82 

Gonçalves que serão: Davi, Matilde, Janaína do Segmento TAE; o Lúcio do segmento Discente e o 83 

Professor Alexandre do segmento docente. Caroline perguntou se alguém que foi indicado poderá se 84 

negar em participar da comissão. Gleison respondeu que sim, mas os servidores irão precisar 85 

apresentar uma justificativa. Rudinei comentou que o servidor poderá justificar sua impossibilidade de 86 

participar de alguma atividade, o que se compreende; porém negar-se em participar da comissão não 87 

seria compreensível uma vez que o Conselho de Campus definiu isso. Gleison comentou que isso 88 
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poderá acontecer, mas precisará ser analisado. A convocação será para o dia 29 (vinte e nove) de 89 

janeiro de 2018 e quem desejar participar da comissão central, ficará em Bento Gonçalves no dia 30 90 

(trinta) de janeiro de 2018; se tem o conhecimento que o Conselheiro Davi tem interesse em participar 91 

da comissão central. Nada mais havendo a tratar. E, para constar, eu, Janaína Ramos, secretária lavrei a 92 

presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada, pelos presentes..................................................... 93 

 Janaína Ramos __________________________________________________________________ 

1. Caroline Daiane Kulba _______ ____________________________________________________ 

2. Félix Nicolai Delling _____________________________________________________________ 

3. Mauro Maisonave de Melo ________________________________________________________ 

4. Rudinei Muller__________________________________________________________________ 

5. Caren Rejane de Freitas Fontella ____________________________________________________ 

6. Nidiana Pohl dos Santos ___________________________________________________________ 

7. Lúcio Costa da Rocha ____________________________________________________________ 

8. Silviane Albuquerque Silva ________________________________________________________ 

 

   

 


