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Ao décimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil e vinte um, com início às catorze horas, via 1 

webconferência, foi realizada a Décima Primeira Reunião Extraordinária de 2021 do Conselho de 2 

Campus – Concamp do Campus Rolante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 3 

do Rio Grande do Sul (IFRS). A sessão foi convocada e presidida pela presidenta do Conselho de 4 

Campus, professora Cláudia Dias Zettermann, e secretariada pela servidora Victoria Cristina de 5 

Souza Moura. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Presidenta e membra nata: Cláudia 6 

Dias Zettermann. Representantes docentes titulares: Fernando Gonçalves de Gonçalves e Josmael 7 

Corso. Representantes Técnico-Administrativos titulares: Alcione Rosa de Morais e Melânia 8 

Cristina Biasus. Representante discente titular: Davi Borges da Silva Oliveira. Representante 9 

discente suplente: Sinara da Silva Petry. Representante Suplente da Comunidade Externa: Alcione 10 

Luís Gossler. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Homologar o resultado final do 11 

Edital Campus Rolante Nº 016/2021 – Afastamento com substituição de docentes para 12 

capacitação/qualificação em programas de pós-graduação stricto sensu e pós-doutorado. A 13 

presidenta do Concamp, professora Cláudia Dias Zettermann, deu as boas-vindas para todos e 14 

todas e iniciou os trabalhos dando posse à aluna Sinara da Silva Petry, representante suplente do 15 

segmento discente do Concamp. A presidenta explanou sobre o ponto de pauta, falando que a 16 

Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do Campus Rolante realizou o envio do referido 17 

resultado para que o Concamp possa homologar, conforme descrito no edital. A presidenta 18 

salientou que temos três servidores classificados e que, assim que aprovarmos o edital, a 19 

professora Aline Beatriz Schuh, classificada em primeiro lugar, já entrará em afastamento e seu 20 

substituto assumirá. Em regime de votação: todos favoráveis à homologação do edital. A 21 

presidenta Cláudia aproveitou para informar que a Câmara de Vereadores de Rolante respondeu 22 

sobre o Ofício Nº 189/2021/DG/C.ROL/IFRS, enviado em seis de outubro de dois mil e vinte um, 23 
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referente à participação na tribuna popular da Câmara, para que seja feita a leitura do Ofício Nº 24 

096/2021/CONCAMP/C.ROL/IFRS, enviado anteriormente à Câmara. A secretária Victoria explicou 25 

que a solicitação de uso da tribuna servirá para reafirmar a importância da implantação da 26 

conexão ciclo viária do Bairro Imocasa até o Campus Rolante. A solicitação foi feita para a 27 

ocupação da tribuna no dia onze de outubro, porém a Câmara não realizou sessão na referida data, 28 

e sim em quatorze de outubro e não haviam nos respondido ainda. Assim, ofertaram a data de 29 

dezoito de outubro, a partir das dezenove horas. Fora isso, a presidenta também contou que saiu 30 

notícia que a prefeitura de Rolante entregou projetos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do 31 

Sul, e um deles seria sobre a implementação da ciclovia citada nos nossos ofícios. A secretária 32 

Victoria informou, ainda, que a presidenta Cláudia e o conselheiro Josmael Corso estarão 33 

presentes na tribuna de hoje para leitura do ofício e agradecimento ao atendimento da demanda. 34 

O conselheiro Josmael falou estar contente com a recepção da Câmara e questionou se alguém da 35 

Associação Amigos do Circuito Cascatas e Montanhas – AMICAM também pode estar presente 36 

neste momento. Questionou também sobre quem irá ler o ofício, para uma melhor organização do 37 

momento. O conselheiro Alcione Luís Gossler informou que estará presente na leitura do ofício. A 38 

presidenta falou ela e os conselheiros Josmael e Alcione Luís podem ir até a tribuna, mas sugere 39 

que o conselheiro Josmael faça a leitura, visto que a ideia e elaboração da minuta teve início com 40 

ele. Os conselheiros concordam com a preposição da presidenta. O conselheiro Fernando 41 

Gonçalves parabeniza a ação. O conselheiro Davi Borges da Silva Oliveira informou que está de 42 

saída do Concamp, pois está com outras atividades com maior demanda. Agradecendo a presença 43 

de todos os conselheiros, às catorze horas e vinte minutos, a Presidenta do Concamp, professora 44 

Cláudia Dias Zettermann, encerrou a reunião. E, para constar, eu, Victoria Cristina de Souza Moura, 45 

secretária do Concamp, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, 46 

pela presidenta e pelos demais conselheiros. Rolante, dezoito de outubro de dois mil e vinte e um. 47 

 48 

Victoria Cristina de Souza Moura 49 

Secretária do Concamp 50 

 51 

Cláudia Dias Zettermann 52 

Presidenta do Concamp 53 

 54 

Representantes Docentes 55 

Fernando Gonçalves de Gonçalves 56 
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Josmael Corso 57 

 58 

Representantes Técnico-Administrativos 59 

Alcione Rosa de Morais 60 

Melânia Cristina Biasus 61 

 62 

Representantes Discentes 63 

Davi Borges da Silva Oliveira 64 

Sinara da Silva Petry 65 

 66 

Representante da Comunidade Externa 67 

Alcione Luís Gossler 68 


