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Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta 1 

minutos, pelo ambiente virtual do Google Meet, meet.google.com/otp-wjwy-zmj, foi realizada a 2 

11ª Reunião Extraordinária do Conselho de Campus do Campus Restinga do Instituto Federal 3 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). A sessão foi presidida pelo 4 

diretor-geral, Rudinei Müller. Estiveram presentes ainda os membros do Conselho: 5 

representantes discentes Viviane Baltazar Rodrigues e Lucio Costa da Rocha; representantes 6 

docentes Daniela Nicoletti Fávero e Tiago Bassani Rech; representantes técnico-administrativos 7 

em educação Alini Gomes Ferreira e Pedro Sérgio Mendes Leite. Justificaram ausência os 8 

conselheiros Jean Carlo Hamerski, Mikael Marques de Medeiros e Gisele Fraga do Nascimento. 9 

A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1) Aprovação da Resolução ad referendum nº 10 

030/2021; 2) Apreciação das Propostas de Professor Visitante do Campus Restinga, referente 11 

ao Edital IFRS nº 70/2021; 3) Aprovação das alterações na Instrução Normativa nº 01/2021; 4) 12 

Aprovação da Ação de Desenvolvimento em serviço da servidora Thaís Teixeira da Silva; 5) 13 

Assuntos gerais. Houve sugestão de inversão de pauta entre o primeiro e o segundo, em virtude 14 

da necessidade de saída da reunião da conselheira Alini, que impactaria no quórum. Aprovado. 15 

Passou-se então à pauta 2) Apreciação das Propostas de Professor Visitante do Campus 16 

Restinga, referente ao Edital IFRS nº 70/2021. O diretor-geral, Rudinei Müller, apresentou o 17 

histórico da construção das propostas. Cada proponente apresentou a sua proposto. Primeira 18 

proposta de Professor AEE, apresentada pela servidora Jessie Marimon: proposta estruturada 19 

para atender a instituição de professor que possa qualificar o processo de inclusão, atuando na 20 

especificidade de cada estudante, contribuindo no diálogo para que construção dos PEIs e em 21 

como a instituição trabalha com estas questões. Foco no atendimento ao estudante com 22 

necessidade específica. O servidor Tadeu Tiecher apresentou a proposta de Recursos Naturais: 23 
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informa que o campus possui dois profissionais da área de agronomia e não voltada à 24 

agroecologia. Trazer a proposta de perfil de profissional não existente no campus, com 25 

formação na área da agroecologia e produção de alimentos orgânicos. O servidor Nilson 26 

Rübenich apresentou a proposta dos Habitats de Inovação, com professor voltado ao sistema de 27 

empreendorismo e inovação, pois temos a incubadora e mais 4 projetos de habitats de inovação 28 

e carecem de articulação. Também para atuar na implantação no curso especialização de 29 

Manufatura Avançada. A servidora Dania Gonçalves apresentou a proposta da área de Letras, 30 

com objetivo de fortalecer o curso e consolidar as atividades e elaboração de periódico, projeto 31 

de implementação de empreendedorismo de escritório de revisão e tradução de textos, pós-32 

graduação lato sensu na área, programas de capacitação docente, intercâmbio científico. A 33 

conselheira Viviane questionou se foi pensado na graduação ser de ensino à distância. Dania 34 

esclareceu que seria para o professor visitante auxiliar a pensar na proposta de pós. Tadeu 35 

colocou alguns pontos importantes, que não tem limite de propostas por campus, que pode 36 

propor ações incipientes, não precisa estar em execução ainda, e o perfil do profissional 37 

desejado tem que ser ainda não existente no quadro do campus. O conselheiro Tiago ressaltou 38 

que a proposta da Agroecologia tem viés focado na pesquisa e do Habitats na extensão. 39 

Proposta do AEE muito centrada no ensino. Seria importante pensar a relação entre as 3, 40 

ensino, pesquisa e extensão. O servidor Jovani Zalamena acrescentou que o professor irá 41 

auxiliar no curso superior na área de Recursos Naturais, alega que tem ensino, extensão e 42 

pesquisa. A conselheira Daniela colocou a necessidade de estabelecer as atribuições dos 43 

professores bem como utilizar a flexão de gênero no edital. Em votação: 1) a favor: 6 (seis) 44 

votos 2) contrário: nenhum 3) abstenções: nenhum. Propostas aprovadas para serem 45 

encaminhadas pelo Diretor-geral. Demais pautas não foram discutidas por questão de quórum, 46 

com a saída da conselheira Alini, tendo sido encaminhadas para próxima reunião. Nada mais 47 

havendo a ser tratado, o diretor-geral, Rudinei Müller, declarou encerrada a reunião e lavrou a 48 

presente ata, que, após lida e aprovada, segue por datada e pelos presentes assinada. Porto 49 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Restinga 
Conselho de Campus 

 

3 

Alegre, vinte e dois de setembro de dois mil e vinte e um. 50 

 
 
 
Rudinei Müller 
Diretor-geral do Campus Restinga do IFRS 
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