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ATA Nº 005/2018 – 4ª Reunião Extraordinária 

       Aos treze dias do mês de  do março de dois mil e dezoito, às nove horas e cinquenta e dois minutos 
reuniram-se na sala número 512 (quinhentos e doze) do Campus Restinga, a Diretor-Geral, 
Presidente do Conselho de Campus e os representantes da comunidade escolar para a realização da 
quarta reunião extraordinária de dois mil e dezoito do Conselho de Campus. Estiveram presentes os 
representantes do segmento Docente: Helen Rodrigues Cardoso, Rudinei Muller e Mauro 
Maisonave de Melo,  os representantes do segmento Técnico-Administrativo em Educação: Daniel 
Flach, Davi Jonatas da Silva, os representantes do segmento Discente: Lúcio Costa da Rocha. A 
Presidente do Conselho de Campus abriu a sessão, cumprimentou os presentes e informou que a 
presente reunião será gravada. Iniciou com à pauta: 1. REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO 
COMPLEMENTAR DO CAMPUS RESTINGA. Gleison, relatou uma questão de ordem, pelo 
atual regimento tem que dois terços (quórum) mínimo, ou seja, oito conselheiros, pela interpretação 

do artigo 68; para alteração do regimento interno complementar. A servidora Márcia, perguntou 
sobre o edital de afastamento dos técnico-adminstrativos em educação. O conselheiro Davi, 
coordenador da CGP (Coordenadoria de Gestão de Pessoas), respondeu que o referido processo 
está com a CIS local. Márcia, questionou, por qual motivo esse processo ainda está com a CIS local? 

Inclusive, enfatizou, que conste em ata seu pedido de esclarecimento referente ao edital nº 01/2018, 
de 02 de janeiro de 2018; e o resultado final desse processo classificatório de afastamento de 
servidores técnico- administrativos em Educação do Campus Restinga do IFRS. Nada mais 
havendo a tratar. E, para constar, eu, Janaína Ramos, secretária lavrei a presente ata, que, após lida 
e aprovada, será assinada, pelos 

presentes................................................................................................. 
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