
 
MEC/SETEC 1 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 2 

SUL – CAMPUS RIO GRANDE 3 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS 4 

ATA Nº 05/2018  5 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta 6 

minutos, reuniram-se no Espaço Extensão, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 7 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Rio Grande, os membros do 8 

CONCAMP, sob a presidência do Diretor-geral Prof. Alexandre Jesus da Silva Machado. 9 

Presentes os Conselheiros Titulares do Corpo Docente: Carlos Fernandes Junior, Douglas 10 

de Castro Brombilla e Josiane Cristina Dias, os conselheiros titulares representantes do 11 

corpo Discentes: Lauren Farias Cruz, Thaigor D`Armas Neves e Thiago Blota de Oliveira. 12 

Presentes os Conselheiros Titulares do Corpo Técnico-Administrativo: Artur Freitas 13 

Arocha, Lucia Helena Mendes Borges e Josiane Silva da Silva, presente o conselheiro 14 

suplente do corpo Docente: Adão Felipe Oliveira Skoniesk e o representante suplente do 15 

corpo Discente: Paulo Sérgio Nunes da Silva Junior. O Presidente do conselho iniciou com 16 

a pauta de número um: Posse dos novos conselheiros; Entregou o termo de posse a 17 

cada um dos membros, junto com as próximas datas das reuniões ordinárias, começando 18 

pelos Discentes, posteriormente os Técnicos Administrativos e por fim os membros 19 

Docentes. O Presidente Prof. Alexandre comentou sobre o regimento interno do 20 

CONCAMP, que ainda não foi alterado e que deverá ser revisado. Antes de passar para a 21 

próxima pauta, o Presidente questionou se todos os membros estavam de acordo com as 22 

datas das próximas reuniões, o Conselheiro Adão falou que neste dia e horário que seriam 23 

as quartas-feiras, ele e seu aluno, o conselheiro Thiago, estão em aula e sugeriu outro dia 24 

da semana para as reuniões, o Presidente sugeriu as quintas-feiras no horário das 25 

18h00min e foi escolhido por unanimidade esta nova data e horário para as reuniões 26 

ordinárias.  Passou a pauta de número dois: Proposta para composição dos 27 

Conselheiros Suplentes; O Presidente comentou sobre os segmentos que estão 28 

incompletos, ou seja, um aluno subsequente, três Técnicos Administrativos, dois membros 29 

para compor o segmento docente e três membros da comunidade externa. Sugeriu duas 30 



 
alternativas para sanar esta demanda, uma delas é:  conforme o novo regimento deverá 31 

ser convocada assembleia entre seus pares para indicação dos  representantes ou o 32 

Presidente do Conselho fazer a referida indicação. Com a palavra o Conselheiro Carlos 33 

Fernandes Júnior, comentou que já havia saído o edital para quem tivesse o interesse de 34 

participar das eleições de novos conselheiros e posteriormente ser eleito, assim, seu voto 35 

foi a favor do Presidente do Conselho fazer a indicação, os demais conselheiros foram 36 

unanimes na votação a favor do Presidente do Conselho indicar. Antes de passar para a 37 

próxima pauta, o Presidente comentou sobre o edital que terá que ser feito para 38 

comunidade externa candidatar-se ao CONCAMP. Seguiu para a pauta de número três: 39 

Composição das Câmaras; Serão enviados por e-mail aos membros os modelos de 40 

pareceres. Também falou sobre a composição das três câmaras, que foram formadas de 41 

imediato, já com seus presidentes, ficando da seguinte forma: Primeira Câmara: Josiane 42 

Cristina Dias (Presidente), Artur Freitas Arocha, Lauren Farias Cruz e o representante da 43 

18° CRE. Segunda Câmara: Carlos Fernandes Junior, Josiane Silva da Silva 44 

(Presidente), Thiago Blota de Oliveira e aluno egresso.  Terceira Câmara: Douglas de 45 

Castro Brombilla, Lucia Helena Mendes Borges (Presidente), Thaigor D’Armas Neves e 46 

Thaigor e representante do Setor Produtivo. Passou a pauta de número quatro: Data para 47 

reunião do Gabinete Executivo: Posteriormente o Presidente do Conselho comentou 48 

sobre haver uma reunião extraordinária na próxima semana no dia seis de setembro e 49 

informou sobre possíveis pautas que são discutidas nas reuniões entre os Presidentes de 50 

Câmara. Com a palavra a Conselheira Lucia Helena falou sobre os trâmites referentes aos 51 

processos protocolados no Gabinete da Direção-geral, e também os pareceres que são 52 

feitos e anexados ao respectivo processo e posteriormente encaminhados para reunião 53 

dos conselheiros para serem discutidos e aprovados. O Presidente juntamente com os 54 

demais Conselheiros acordaram sobre as datas das próximas reuniões, que assim 55 

seguem: próxima reunião extraordinária dia seis de setembro, reunião ordinária onze de 56 

outubro e 20 de dezembro do corrente ano. Nada mais foi tratado, o Presidente do 57 

Conselho deu por encerrada a reunião, às dezoito horas e quinze minutos, da qual foi 58 

lavrada a presente ata. 59 
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 61 

Prof. Alexandre Jesus da Silva Machado                        Lucia Helena Mendes Borges 

        Presidente do CONCAMP                                    Decana do CONCAMP 62 

 63 

( O documento original encontra-se assinado no Gabinete da Direção Geral) 64 

 

 

 


