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Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezessete horas e quarenta e 7 

cinco minutos, reuniram-se na sala espaço extensão do Instituto Federal de Educação, 8 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Rio Grande, os membros do 9 

CONCAMP, sob a presidência do Diretor Geral, Prof. Alexandre Jesus da Silva Machado. 10 

Presentes os Conselheiros Titulares do Corpo Docente: Luiz Angelo Sobreiro Bulla, Cleiton 11 

Pons Ferreira, Serguei Nogueira da Silva e o Conselheiro Suplente Ricardo Freitas Vergara, 12 

os Conselheiros do Corpo Técnico-Administrativo: Ana Denise Figueira Rodrigues e Artur 13 

Freitas Arocha, que secretariou a Reunião. Ainda presentes os Conselheiros representantes 14 

dos discentes: Higor da Silva Cabral, Lauren Farias Cruz e Thaigor D´Armas Neves e o 15 

representante da 18ª CRE. O Presidente do conselho deu início à reunião, onde informou 16 

que solicitou dois nomes de alunos ao Centro Estudantil Unificado (C.E.U), Laura e Higor, 17 

para compor o Conselho de Campus pelas próximas reuniões, até o final do mandato de 18 

todos os conselheiros, previsto para julho de 2018. Perguntou a opinião dos conselheiros, 19 

se aprovavam a indicação destes dois novos conselheiros. Com o parecer positivo de todos 20 

os Conselheiros presentes, ficou acertado, também, que  a aluna Conselheira Lauren Farias 21 

Cruz, representante da modalidade de Ensino Integrado ficará na Segunda Câmara e aluno 22 

Conselheiro Higor da Silva Cabral, representante da modalidade de Ensino Subsequente 23 

ficará na Terceira Câmara de Estudos deste Conselho. O Presidente do Conselho passou a 24 

pauta de número um: Aprovação da ata 01/2018, aprovada por unanimidade. O Presidente 25 

passou a pauta de número dois: Processo de afastamento para qualificação da 26 

servidora Fabiane Biedrzycka da Silva Galarz, a cargo da Primeira Câmara, realizando 27 

sua leitura o Relator, o conselheiro Luiz Angelo Sobreiro Bulla. O relator lê o parecer e vota 28 

por aprovar o pedido de afastamento da servidora e a câmara aprova o voto do relator. 29 

Colocado em regime de votação, os conselheiros aprovam o voto do Relator e da Primeira 30 

Câmara por unanimidade. Passou-se a pauta de número três: Processo de afastamento 31 

para qualificação da servidora Roberta Antunes Machado. O relator Luiz Angelo 32 

Sobreiro Bulla vota por aprovar a solicitação de afastamento, assim como a Primeira 33 

Câmara aprova o voto do relator. Colocado em regime de votação, os conselheiros 34 

aprovam o voto do Relator e da Primeira Câmara e por unanimidade. Na sequência foi 35 

passado para a pauta de número quatro: Processo de afastamento da servidora Viviani 36 

Rios Kwecko, relator Luiz Angelo Sobreiro Bulla, que aprova o afastamento da servidora 37 

Viviani, assim como a Primeira Câmara aprova o voto do relator. Colocado em regime de 38 



 
votação, os conselheiros aprovam o voto do Relator e da Primeira Câmara por 39 

unanimidade. Foi passado à pauta de número cinco: Processo de afastamento da 40 

servidora Camila e Silva Gomes, relator Artur Freitas Arocha. O voto do relator é por 41 

aprovação do afastamento da servidora Camila, a Segunda Câmara aprova o voto do 42 

relator. Colocado em regime de votação, os conselheiros aprovam o voto do Relator e da 43 

Segunda Câmara por unanimidade. O Presidente informa que solicitou a correção da pauta, 44 

onde se lê “renovação do pedido de afastamento” da servidora Camila, o correto é “pedido 45 

de afastamento”. Na sequência foi passada a pauta de número seis: Solicitação de 46 

afastamento para estudos da servidora Mayara Marques Guilherme, tendo por relator 47 

Artur Freitas Arocha. O relator vota por aprovar a solicitação de afastamento da servidora, a 48 

Segunda Câmara aprova o voto do relator. Colocado em regime de votação, os 49 

conselheiros aprovam o voto do Relator e da Segunda Câmara por unanimidade. Na 50 

continuação, o Presidente do Conselho passou para a pauta de número sete: Renovação 51 

de liberação de horário do servidor Anderson Alexandre Costa, como relatora a 52 

servidora Lucia Helena Mendes Borges (em férias) e o parecer foi lido pelo servidor Serguei 53 

Nogueira da Silva. O voto da relatora é favorável à renovação da liberação de horário do 54 

servidor Anderson, a Terceira Câmara aprova o voto da relatora. Colocado em regime de 55 

votação, os conselheiros aprovam o voto da Relatora e da Terceira Câmara por 56 

unanimidade. O Presidente do Conselho encaminha para discussão a pauta de número 57 

oito: Solicitação de renovação de redução de horário para qualificação da servidora 58 

Angélica Teixeira da Silva Leitzke, tendo como relatora a servidora Lucia e lido pelo 59 

servidor Serguei. O voto da relatora é por aprovar a renovação de redução de horário, a 60 

Terceira Câmara aprova o voto da Relatora. Colocado em regime de votação, os 61 

conselheiros aprovam o voto da Relatora e da Terceira Câmara por unanimidade. Passou-62 

se para a pauta de número nove: Processo de renovação de liberação de horário de 63 

Eliza Terres Camargo, tendo como relatora a servidora Lucia e lido pelo servidor Serguei. 64 

A relatora vota por aprovar a renovação de liberação de horário da servidora Elisa, a 65 

Terceira Câmara aprova o voto da relatora. Colocado em regime de votação, os 66 

conselheiros aprovam o voto da Relatora e da Terceira Câmara por unanimidade. Na 67 

sequência, o Presidente do Conselho encaminha a pauta de número dez: Assuntos 68 

Gerais. O Presidente se inscreve para tratar de dois assuntos. Informa que compôs a 69 

comissão permanente de formatura, tendo como presidente a servidora Laís Cirne Ávila da 70 

Fonseca e leu o pedido da Comissão para realizar a formatura em 27 de julho de 2018 das 71 

turmas de cursos subsequentes e superiores de formandos. Os conselheiros Luiz Angelo 72 

Sobreiro Bulla e Cleiton Pons Ferreira sugerem que a data seja mudada para 03 de agosto 73 

de 2018, uma vez que não estaremos mais em férias e o Reitor, se comparecer, poderá ver 74 

o Campus em pleno funcionamento. O Presidente informou que a data do dia 27 estava 75 

pré-agendada com o Reitor e não sabe de sua agenda para o dia 03, desta forma, como 76 

terá encontro com o reitor dia 06 de junho, confirmará esta nova data e sugeriu deixar para 77 



 
definir esta data quanto tiver a reunião extraordinária para tratar da proposta de Calendário 78 

da reposição dos dias de paralisação.  O segundo ponto a tratar pelo Presidente é que 79 

várias comissões estão com o mandato expirado, por isso o Presidente sugeriu que todas 80 

as comissões permaneçam com sua validade até a aprovação em todas as instâncias do 81 

novo Regimento do Campus Rio Grande. O conselheiro Cleiton sugere que a próxima 82 

reunião do Conselho seja para tratar do Calendário. O Presidente sugere que a data da 83 

próxima reunião seja treze ou quatorze de junho, ainda a confirmar. Sem mais assuntos a 84 

tratar, o Presidente do Conselho agradece a presença de todos e encerra a reunião às 85 

dezenove horas. 86 

 87 

 88 

Prof. Alexandre Jesus da Silva Machado                        Prof. Luiz Angelo Sobreiro Bulla 
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( O documento original encontra-se assinado no Gabinete da Direção Geral) 

 

 


