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Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, na sala da 

Direção Geral do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Educação do Rio 

Grande do Sul, Campus Vacaria, foi realizada a segunda reunião Extraordinária do 

Conselho de Campus, conforme convocação encaminhada via e-mail. Estavam presentes 

os seguintes conselheiros: Gilberto Luiz Putti, presidindo a sessão, os técnicos 

administrativos Brunno Alves Neves e Francyelle Andréia Barbieri, os representantes 

docentes, Deivison Porto de Sousa e Tiago Coser, o representante discente João Vitor 

do Amaral Pichetti, e, a técnica administrativa Francyelle Andréia Barbieri para 

secretariar a sessão. Gilberto abre a reunião informando que após o envio da 

convocação, recebemos novas pautas, que serão colocadas para avaliação dos 

membros, e se acharem possível, incluímos nesta reunião. Uma delas é a solicitação da 

Direção de Ensino referente a substituição do dia letivo vinte e dois de abril de dois mil 

e vinte e dois, pelo dia sete de maio de dois mil e vinte e dois, que já consta no calendário 

acadêmico como dia letivo para o curso de Pós-Graduação, isso, em função do feriado 

do dia vinte e um de abril, configurando recesso. Todos os participantes avaliaram a 

proposta e acordaram com a troca do dia letivo (proposta aprovada). Em seguida temos 

a aprovação da ata da última reunião, que foi enviada para todos por e-mail, e o Pichetti 

fez algumas correções. Todos assinaram a ata da reunião ocorrida em quinze de março 

de dois mil e vinte e dois. A pauta seguinte está relacionada a uma demanda de vaga 

para técnico de laboratório. Apenas para informá-los: teremos concurso para técnicos 

administrativos do IFRS neste primeiro semestre, com as seguintes vagas para o campus 

Vacaria: assistente em administração (uma vaga), técnico em TI (vaga nova, uma vaga), 

técnico em agropecuária (vaga nova), técnico em assuntos educacionais (uma vaga), 

assistente de alunos (uma vaga), e técnico em contabilidade (vaga nova, uma vaga). 

Além disso temos uma vaga nova que é técnico em laboratório; em conversa com a 

Direção de Ensino, esta vaga ficaria mais adequada para área de química. A servidora 

Tatiane está com processo de redistribuição para Frederico Westphalen, e de lá, virá 

uma vaga de técnico em agropecuária, porém como nós temos dois, ficaríamos com um 

terceiro técnico em agropecuária e conforme reunião da Comissão de Recrutamento 



não nos interessa uma quarta vaga de técnico em agropecuária, então vamos trocar 

como campus Rolante, que vai nos dar uma vaga de técnico em laboratório (a vaga 

recebida do IFFAR pela ida da Tatiane, será trocada com Rolante), sendo assim podemos 

chamar agora uma vaga de técnico em biologia, e, quando chegar a vaga da Tatiane, 

chamamos um técnico em laboratório de química, que, em função da pandemia, ainda 

tem concurso válido . No final, fecharemos com um técnico em laboratório biologia, e 

dois em química. Passou pela comissão local de dimensionamento e recrutamento de 

pessoal para aprovação, agora é necessário passar pela aprovação deste conselho, onde, 

a partir disto será emitida uma resolução para que a reitoria faça a nomeação do técnico 

em laboratório área biologia. No requerimento consta o curso de Especialização em 

Produção Vegetal, todos ficaram em dúvida. Gilberto informa que o curso está apenas 

suspenso, não extinto, temos inclusive que decidir o que faremos com este curso, se 

realmente desejarmos extinguir temos que levar ao Conselho Superior. Vamos debater 

isso numa próxima reunião. Gilberto pergunta se alguém ficou com dúvida quanto a 

troca de vaga. Todos entenderam e aprovaram a solicitação. Na última reunião fizemos 

a aprovação do professor Cássio como coordenador do Curso EJA/FIC; porém 

esquecemos de aprovar a participação dos professores do campus neste projeto. Como 

houve edital de seleção, é um projeto institucional, foi todo um processo, eu fiz uma 

resolução “ad referendum” para aprovar até que nos reuníssemos novamente.  

Precisamos referendar a participação do professor Adair, Ricardo, Victor e Rubens para 

ministrarem as aulas neste curso. Todos os presentes de acordo em referendar a 

resolução anteriormente emitida. Próximo ponto é aprovação do regimento interno do 

NeAD. O prazo era até dia trinta e um de março, porém recebemos no último dia e não 

havia tempo hábil para enviar a convocação. Vamos fazer as considerações: Deivison faz 

um apontamento referente ao artigo nove que não prevê a exclusão dos membros da 

comissão. No artigo nove faz citação referente ao número de faltas, porém, poderia 

estar mais bem especificado; e não há o número de horas que cada membro poderá 

colocar no seu Plano de Trabalho, que dedicará a esse Núcleo. Todos de acordo em 

aprovar o regimento com as seguintes ressalvas: no artigo nove, prever duas faltas 

consecutivas, ou três faltas sem justificativa para o desligamento do membro do NEaD; e, nas 

considerações finais, prever carga horária limitada de até duas horas semanais para inclusão no 

Plano de Trabalho do presidente, e de até uma hora para os demais membros do NEaD. O 

próximo assunto é referente a inclusão de oito horas de pesquisa nos Planos de Trabalho dos 

docentes que não estão afastados: Lilian Cláudia Xavier Cordeiro, Douglas Almir Tolfo Rossa, 

Flávia Zanatta e Cássio Eduardo Buscaratto. Todos estão matriculados em cursos de Pós- 

graduação Stricto Sensu, todos tem as declarações da CAGPPI, como também os projetos 

cadastrados em sistemas institucionais. Apenas o cadastro do professor Douglas está com o 

anexo do projeto incompleto (parece ter sido um erro no momento da impressão), precisamos 

solicitar ao professor para que fique arquivado o Projeto na íntegra. Essas documentações todas 

vocês receberam por e-mail para conferência, Gilberto pergunta se todos estão de acordo? 

Todos os membros de acordo. Fran comenta que recebeu hoje pela manhã a solicitação da CPPD 

para homologar o edital de afastamento com substituição de docente, reunião extraordinária. 

Todos de acordo com dia treze de abril às dezesseis e trinta 
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