Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Conselho do Campus Restinga

ATA Nº 002/2018 – 1ª Reunião Ordinária

1

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas reuniram-se na sala

2

número 512 (quinhentos e doze) do Campus Restinga, o Presidente do Conselho de Campus e os

3

representantes da comunidade escolar para a realização da primeira reunião ordinária de dois mil e

4

dezoito do Conselho de Campus. Estiveram presentes os representantes do segmento Docente: Mauro

5

Maisonave de Melo e Félix Nicolai Delling; os representantes do segmento Técnico-Administrativo

6

em Educação: Geovana Prante Gasparotto, Nidiana Pohl dos Santos e Caren Rejane de Freitas Fontella,

7

e o representante do segmento Discente: Lúcio Costa da Rocha. A Presidente do Conselho de Campus

8

abriu a sessão, cumprimentou os presentes e informou que a presente reunião será gravada. Iniciou

9

solicitando a inclusão de dois pedidos depauta, sendo: o primeiro pedido e a inclusão calendário de

10

ações afirmativas e o segundo a troca de salas entre inovalab e napne. Mauro sugeriu incluir essas

11

pautas na próxima reunião a realizar-se no dia seis de março. Porém, caso alguém estiver presente,

12

poderemos considerar. Gleison, informou que não há ninguém presente. Abriu-se para votação. Ficou

13

aprovado, por consenso, deixar esses dois pontos de pauta para a próxima reunião. O conselheiro

14

Félix, pediu que entre na pauta a apreciação das faltas dos conselheiros e em todas as reuniões, pauta

15

fixa para as reuniões, e análise das justificativas das ausências. Gleison, comentou que consta no

16

regimento do conselho de campus e o conselheiro que faltar, precisa colocar no início da reunião, isso

17

é regimental, não há discussão. Gleison reforçou que há uma necessidade justificar nas reuniões

18

ordinárias. A conselheira Caren perguntou sobre a substituição da conselheira Thaís, que está afastada.

19

Gleison informou que a Thaís não solicitou sua retirar, porém a licença maternidade ela possui o

20

direito de ficar afastada, porém, ela recisa solicitar a saída do conselho de campus, será possível

21

realizar nova eleição, sendo que o mandato será até setembro deste ano. Inclusive, o segmento precisa

22

se reunir. Passou-se à pauta 1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18

23

DE OUTUBRO DE 2017. Abriu-se para votação. Gleison perguntou se há alguma questão na ata?

24

Ninguém se manifestou. A ata foi aprovada, por unanimidade. 2. APROVAÇÃO DA ATA DA

25

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017. Abriu-se para votação. Gleison

26

perguntou se há alguma questão na ata? Ninguém se manifestou. A ata foi aprovada, por

27

unanimidade..3. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE

28

JANEIRO DE 2018. Abriu-se para votação. Gleison perguntou se há alguma questão na ata? Houve
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uma retificação enviada por e-mail do conselheiro Félix. A ata foi aprovada, por unanimidade. com a

30

respectiva correção. Gleison, comentou que esqueceu de colocar na pauta, à solicitação de saída da

31

comissão eleitoral, enviada pela servidora Sabrina. Houve duas solicitações de saída da comissão, da

32

servidora Sabrina e do estudante Diego. Leu a justificativa enviada pela servidora Sabrina, solicitou

33

desligamento da comissão, tendo dificuldades em conciliar os horários com da graduação em

34

licenciatura em pedagogia. Gleison, comentou que o trabalho pode ser realizado na comissão eleitoral,

35

desde que não seja nos horários de aula da servidora. A Presidente da Comissão Eleitoral, sendo

36

desempenhada pela servidora Janaína Ramos, a qual informou aos conselheiros que tem trabalhado

37

dobrado, organizando horários e dias diversos e em turnos distintos para oportunizar aos servidores

38

participarem das reuniões e treinamento da comissão, sem prejuízo de suas atividades. Abriu-se para

39

votação. Gleison perguntou se Quem concorda com o desligamento da Sabrina da comissão? Nenhum

40

voto. Quem concorda com o não desligamento da Sabrina da Comissão. Unânime. O Conselho de

41

Campus não aceitou o pedido desligamento da servidora Sabrina. Portanto a servidora Sabrina

42

permanecerá na comissão eleitoral. O aluno Diego Miranda enviou e-mail ao diretor-geral e solicitou o

43

desligamento da comissão eleitoral. Após análise. Abriu-se para votação. O Conselho de Campus

44

não aceitou o pedido de desligamento do aluno Diego Miranda. Passou-se à pauta 4.

45

HOMOLOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO AD REFERENDUM Nº 04/2018 - QUE ALTERA A DATA

46

DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018. Gleison explicou que a data da reunião ordinária

47

estava agendada para o dia 21 de fevereiro de 2018, tendo em vista que estávamos retornando às

48

nossas atividades e, também, não se tinha pauta definida, por isso, postergou a data para o dia 1º de

49

março de 2018 e esta alteração precisa ser homologada pelo conselho de campus. Abriu-se para

50

votação. Foi aprovada, por unanimidade, a homologação da resolução ad referendum nº 04/2018.

51

Passou-se à pauta 5. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE AÇÕES E RESULTADO DE 2017.

52

Gleison relatou que esses relatórios de ações e resultados são o feedback do plano de ação. Pós as

53

ações realizadas se gera o relatório, contendo as ações e resultados e todos os anos é necessário

54

passar pelo conselho de campus para aprovação desse relatório que são publicizados no site, na aba

55

Desenvolvimento Institucional. Nesse ano, especificamente, incluiu-se uma sesão a mais que refem-se

56

aos impactos do corte no orçamento e esse relatório é enviado aos órgãos de controle e, em janeiro

57

deste ano, foi emitida uma resolução ad referendum para se enviar o mesmo. Abriu-se para votação.

58

Foi aprovada, por unanimidade, o Relatório de Ações e Resultados de 2017. Passou-se à pauta 6.
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RENOVAÇÃO DO AFASTAMENTO DO DOCENTE MATIAS ROSSATO MURARO. Gleison

60

relatou que todos os pareceres estavam favoráveis, porém não foi digitalizado o processo, antes de

61

enviar à Reitoria. A conselheira Nidiana explicou se o servidor não estivesse com seus relatórios em

62

dia, não seria permitida a renovação do afastamento pela DGP. Após ponderações, ficou definido que

63

entrará na pauta da próxima reunião, o processo digitalizado, com todos os pareceres. Ficou definido

64

entrar na próxima reunião. Passou-se à pauta 7. RECOMPOSIÇÃO DO GT DO CONSELHO DE

65

CAMPUS. Gleison relatou que a conselheira Thaís solicitou a recomposição dois do Grupo de Trablho,

66

tendo em vista o seu afastamento. A Thaís fez uma consulta junto ao segmento e ficou definido que a

67

servidora Márcia irá representá-la no GT de avaliação dos atuais cursos do campus. Porém, precisa

68

indicar um técnico-administrativo em educação nesse GT (grupo de trabalho) do conselho de campus.

69

Ficou definido que na próxima reunião deverá se indicar um nome para participar desse GT. Nada

70

mais havendo a tratar. E, para constar, eu, Janaína Ramos, secretária lavrei a presente ata, que, após

71

lida e aprovada, será assinada, pelos presentes..........................................................................................
Janaína Ramos __________________________________________________________________
1.

Gleison Samuel do Nascimento_____________________________________________________

2.

Mauro Maisonave de Melo ________________________________________________________

3.

Félix Nicolai Delling _____________________________________________________________

4.

Geovana Prante Gasparotto ________________________________________________________

5.

Caren Rejane de Freitas Fontella ____________________________________________________

6.

Nidiana Pohl dos Santos ___________________________________________________________

7.

Lúcio Costa da Rocha ____________________________________________________________

