
 
MEC/SETEC 1 

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

SUL – CAMPUS RIO GRANDE 3 

REUNIÃO ORDINÁRIADO CONSELHO DE CAMPUS 4 

ATA Nº 07/2018  5 

Aos onze dias do mês de outubro 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 9 

Machado.Presentes os Conselheiros Titulares do Corpo Docente: Douglas de Castro 10 

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

Discente: Lauren Farias Cruz e Thiago Blota de Oliveira. Presentes os Conselheiros 12 

Titulares do Corpo Técnico-Administrativo: Artur Freitas Arocha, Lucia Helena Mendes 13 

Borges e Josiane Silva da Silva, juntamente com o representante suplente do segmento 14 

Técnico-Administrativo, Carlos Eduardo Nascimento Pinheiro. Ausentes os Conselheiros: 15 

Janete Cardoso Pinto ( representante da 18º CRE), ausência justificada, Carlos Fernandes 16 

Junior( representante docente),ausência justificada,  Thaigor D`Armas Neves 17 

(representante discente dos Cursos Subsequente), ausência justificada e o conselheiro 18 

Edgar Rediss (representante Egresso)  que também  justificou sua ausência. O Presidente 19 

do conselho iniciou agradecendo a presença de todos, informou sobre posse do novo 20 

Conselheiro representante suplente do segmento Discente: Henric Kathamokya Moreno, o 21 

mesmo de imediato assinou o termo de posse. Na sequência foi passado a pauta de 22 

número um: Apreciação do parecer referente ao Processo de Liberação de horário: 23 

servidor Anderson Alexandre Costa - aprovado ad referendum: A Conselheira Josiane 24 

Cristiana  leu na íntegra o parecer 03/2018, da Primeira Câmara, o qual foi relatora. O voto 25 

da relatora e da Câmara foi favorável ao pedido de Liberação de Horário do servidor 26 

Anderson Alexandre Costa. Foi passada a plenária para discussão e votação, não houve 27 

votos contrários, sendo assim, a pauta de número um foi aprovada por unanimidade. O 28 

Presidente passou para a pauta de número dois: Apreciação do parecer referente ao 29 

Processo de Liberação de horário: servidora Angélica Teixeira da Silva Leitzke:A 30 



 
Conselheira Josiane Cristiana leu na íntegra o parecer 02/2018, da Primeira Câmara, o 31 

qual foi relatora. O voto da relatora e da Câmara foi favorável ao pedido de Liberação de 32 

Horário da servidora Angélica Teixeira da Silva Leitzke. Foi passada a plenária para 33 

discussão e votação, não houve votos contrários, sendo assim, a pauta de número dois foi 34 

aprovada por unanimidade. Seguiu para a pauta de número três: Apreciação do parecer 35 

referente ao Processo de Liberação de horário: servidora Zaionara Goreti Rodrigues 36 

de Lima: A Conselheira Josiane Cristiana leu na íntegra o parecer 04/2018, da Primeira 37 

Câmara, o qual foi relatora. O voto da relatora e da Câmara foi favorável ao pedido de 38 

Liberação de Horário da servidora Zaionara Goreti Rodrigues. Foi passada a plenária para 39 

discussão e votação, não houve votos contrários, sendo assim, a pauta de número três foi 40 

aprovada por unanimidade. O Presidente passou para a pauta de número quatro: 41 

Apreciação do parecer referente ao Processo de Liberação de horário: servidor 42 

Artur Freitas Arocha: A Conselheira Josiane da Silva leu na íntegra o parecer 04/2018, 43 

da Segunda Câmara, o relator foi o Conselheiro Carlos Fernandes Júnior. O voto do 44 

relator e da Câmara foi favorável ao pedido de Liberação de Horário do servidor Artur 45 

Freitas Arocha. Foi passada a plenária para discussão e votação, não houve votos 46 

contrários, sendo assim, a pauta de número quatro foi aprovada por unanimidade. Na 47 

sequencia foi passada para pauta de número cinco: Apreciação do parecer referente ao 48 

processo de Revisão do Regulamento dos Prazos para Emissão de Documentos do 49 

Setor de Administração Escolar: O parecer 03/2018, da Segunda Câmara, foi lido pela 50 

Conselheira Josiane da Silva, no qual foi a relatora. Foi passada a discussão. O 51 

Presidente falou que recebeu o memorando de encaminhamento no Gabinete e acreditou 52 

estar tudo correto e em seu entendimento a Direção de Ensino estava ciente do processo. 53 

A Conselheira Joseane Silva falou que foi feito um estudo minucioso e pesquisa em outros 54 

campi para que o nosso não ficasse de modo diferenciado dos demais, percebeu que o 55 

nosso Campus é o único sem informações básicas, sendo que é muito importante estar no 56 

site quem compõe a equipe, entre outros dados e que se formulários a disposição online 57 

para os alunos poderia diminuir a demanda do setor. O Conselheiro Carlos Eduardo 58 

comentou se as demandas solicitadas pelo Registro Acadêmico que fossem retiradas, que 59 

deveria fazer o referido trabalho. A conselheira Lucia Helena comentou que o Registro 60 



 
Acadêmico deveria fazer a certificação de conhecimento, mas que esta demanda sempre 61 

foi realizada pela Coordenadoria de Relações Empresariais. Após discussão o parecer foi 62 

passado para votação, não houve votos contrários, o parecer 03/2018 – Segunda Câmara 63 

foi aprovado por unanimidade. Nada mais foi tratado, a reunião encerrou-se, às dezoito 64 

horas e quinze minutos, sendo lavrada a presente Ata. 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 


