
 
MEC/SETEC 1 

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

SUL – CAMPUS RIO GRANDE 3 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS 4 

ATA Nº 06/2018  5 

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dezoito horas, reuniram-se no 6 

Espaço Extensão, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 7 

do Sul (IFRS) - Campus Rio Grande, os membros do CONCAMP, sob a presidência do 8 

Diretor-geral, Prof. Alexandre Jesus da Silva Machado. Presentes os Conselheiros 9 

Titulares do Corpo Docente: Carlos Fernandes Junior, Douglas de Castro Brombilla e 10 

Josiane Cristina Dias, os conselheiros titulares representantes do corpo Discente: Lauren 11 

Farias Cruz e Thaigor D`Armas Neves. Presentes os Conselheiros Titulares do Corpo 12 

Técnico-Administrativo: Artur Freitas Arocha, Lucia Helena Mendes Borges e Josiane Silva 13 

da Silva. Ainda presentes o representante suplente do corpo Discente: Leonardo Elesbão 14 

Cunha. Tomaram posse os novos Conselheiros: representantes suplentes do segmento 15 

Docente: Leonardo Bandeira Soares e Luciano Vargas Gonçalves. Os representantes 16 

suplentes do segmento Técnico-Administrativo: Carlos Eduardo Nascimento Pinheiro e 17 

Walter Fernando Souza Ferreira e a representante da 18° CRE: Janete Cardoso Pinto. 18 

Ausentes os Conselheiros Thiago Blota de Oliveira, Adão Felipe Oliveira Skonieski, Paulo 19 

Sérgio Nunes da Silva Júnior, Alexandre da Motta e Aldemir da Silva. Presente como 20 

convidada a Diretora de Desenvolvimento Institucional, Professora Liziane Garcia 21 

Torchelsen. O Presidente do conselho iniciou com a pauta de número um: Aprovação da 22 

Metodologia do Plano de Ação 2019: A Diretora Liziane pediu a palavra e iniciou com 23 

uma breve explicação sobre a sequência dos processos, falou que este é o terceiro ano 24 

que participa da elaboração do plano de ação. A Conselheira Lucia Helena, leu na íntegra 25 

o parecer 01/2018, da terceira câmara, o qual foi relatora. Em seguida, Liziane fez mais 26 

alguns esclarecimentos em relação à metodologia do plano de ação 2019. O voto da 27 

relatora e da Câmara foi favorável. Foi passada a plenária para discussão e votação, não 28 

houve votos contrários, sendo assim, a pauta de número um foi aprovada por 29 

unanimidade. O Presidente passou para a pauta de número dois: Plano de Ação 2019: 30 



 
Novamente a Conselheira Lucia Helena, leu na íntegra o parecer 02/2018, o qual foi 31 

relatora e favorável ao parecer. A Diretora Liziane, fez um esclarecimento sobre como foi 32 

feito o plano de ação 2019. O Conselheiro Walter explicou como funciona o orçamento do 33 

Campus, investimentos, cortes e despesas. Após foi passado para discussão e votação, 34 

não houve votos contrários, pauta de número dois aprovada por unanimidade. Antes de 35 

seguir para a próxima pauta, o Presidente agradeceu e se despediu da Diretora 36 

Institucional, Liziane Garcia Torchelsen, que neste momento se retirou da reunião. Seguiu 37 

para a pauta de número três: Processo de afastamento para qualificação, do servidor 38 

Diogo Ortiz Machado, aprovado ad referendum: Com a palavra, o Conselheiro Carlos 39 

Fernandes, leu na íntegra o parecer 02/2018, da segunda câmara, o qual foi relator. O 40 

voto do relator e de câmara foi favorável ao afastamento para qualificação, do servidor 41 

Diogo Ortiz Machado. O Presidente do Conselho encaminhou a pauta para discussão e 42 

votação na plenária, não houve votos contrários, sendo assim, foi aprovada por 43 

unanimidade. O Presidente passou para a pauta de número quatro: Processo de 44 

afastamento para qualificação, do servidor Igor Ávila Pereira, aprovado ad 45 

referendum: A Conselheira Josiane Silva da Silva leu o parecer 01/2018, da segunda 46 

Câmara, no qual foi relatora e aprovou o parecer. A Câmara aprovou o voto da relatora. O 47 

Presidente encaminhou a plenária para discussão e votação. Não houve votos contrários, 48 

assim o parecer foi aprovado por unanimidade. Passou-se a pauta de número cinco: 49 

Processo de afastamento para qualificação, da servidora Sabrina Hax Duro Rosa, 50 

aprovado ad referendum: O parecer 01/2018, da Primeira Câmara, foi lido pela 51 

Conselheira Josiane Cristina Dias, no qual foi relatora. O voto da câmara aprovou o voto 52 

da relatora, onde foi favorável ao processo de afastamento da servidora. Foi colocada em 53 

discussão e votação, não houve votos contrários o parecer foi aprovado por unanimidade. 54 

O presidente seguiu para pauta de número seis: Apreciação do parecer de liberação de 55 

horário para qualificação, da servidora Letícia Jerônimo Pereira: A Conselheira Lucia 56 

Helena, leu o parecer 02/2018, da Terceira Câmara. Foi aprovada pela relatora e pela 57 

Câmara a solicitação de liberação da servidora Letícia Jerônimo Pereira, foi levado a 58 

plenária para discussão e votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. A conselheira 59 

Josiane Silva sugeriu para enviar as Atas das reuniões no drive, assim todos teriam 60 



 
acesso e poderiam contribuir no que achar melhor. A Conselheira Lucia Helena comentou 61 

que fará um passo a passo dos tipos de parecer, facilitando a redação do mesmo e que 62 

posteriormente poderá ser enviado para os e-mails dos conselheiros. Nada mais foi 63 

tratado, o Presidente do Conselho encerrou a reunião às dezoito horas e cinquenta e dois 64 

minutos. 65 

 66 

Prof. Alexandre Jesus da Silva Machado                        Lucia Helena Mendes Borges 

        Presidente do CONCAMP                                    Decana do CONCAMP 67 

 68 

( O documento original encontra-se assinado no Gabinete da Direção Geral) 69 


