MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre
Conselho do Campus

CONSELHO DO CAMPUS PORTO ALEGRE DO IFRS
GESTÃO 2020/2022
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 08/2021

1

Aos vinte e sete(27) dias do mês de setembro (09) de dois mil e vinte um (2021), às quatorze horas

2

e sete minutos (14h07min), através do link https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/ifrs-

3

wpoa/invite via web conferência, foi realizada a oitava sessão ordinária do ano de 2021 do

4

Conselho do Campus, cuja pauta constou no Ofício-Circular 314/2021/CONCAMP/POA/IFRS

5

expedido pelo Presidente deste Conselho. Iniciou-se a reunião com a presença do Presidente do

6

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, da secretária indicada pelo presidente, Iara Elisabeth Schneider

7

e dos conselheiros: André Rosa Martins (titular), Andréia Maria Ambrosio de Souza Accordi

8

(titular), Cássio Silva Moreira (titular), Cristine Stella Thomas (titular), Iuri Correa Soares (suplente),

9

Jorge Ramos Morinico (titular), Juliana Schmitt de Nonohay (titular), Martha Helena Weizenmann

10

(titular), Pablo Alberto Lanzoni (titular), Paulo Roberto Candido Nunes (titular), Rafael de Borba

11

Costa (titular), Suzinara da Rosa Feijó (titular). Conselheiros ausentes:

12

(titular). Servidora presente para auxílio à Secretaria do CONCAMP: Helana Ortiz Garcia, Chefe de

13

Gabinete.EXPEDIENTE: O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt iniciou orientando aos

14

novos conselheiros discentes sobre aos fluxos da sessão ordinária, formalizando a posse dos

15

mesmos, os quais receberam os termos por e-mail para assinatura. Convidou a todos para a aula

16

magna, intitulada “Cante e Dance com a Gente - uma oferta para sentir, pensar e criar nosso

17

tempo”, ministrada pela professora Dra. Helena de Souza Nunes, da Universidade Federal da

18

Bahia (UFBA). O conselheiro André, iniciou cumprimentando os novos conselheiros discentes, e

19

solicitou em regime de urgência a Moção de Repúdio pela aprovação da PCE 32 na Comissão

20

Especial da Câmara dos Deputados, registrando sua inconformidade com o desmanche do serviço

21

público previsto na referida PEC. Fez a leitura do texto da moção. O Presidente do Conselho,

22

Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se haveria alguma defesa contrária ou se todos estavam

Maristela de Godoy

23

esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes doze

24

conselheiros, às 14h42min. EM VOTAÇÃO: Moção de Repúdio pela aprovação da PCE 32 na

25

Comissão Especial da Câmara dos Deputados. (12 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado

26

para ingresso em regime de urgência. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt solicitou

27

em

28

39/2016/CONCAMP/POA/IFRS, esclareceu que, embora aprovada na 8ª Sessão Ordinária

29

21/09/2016, não houve emissão de resolução de homologação. Foi informado que a mesma

30

revogou ad referendum a Resolução nº 01/2015 (que aprovou o PPC do PROEJA). Questionou se

31

haveria alguma defesa contrária ou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a

32

votação. Conferido o quorum, estavam presentes doze conselheiros, às 14h48min.EM VOTAÇÃO:

33

Homologar a Resolução ad referendum nº 39/2016/CONCAMP/POA/IFRS. (12 a favor - 00 contra -

34

00 abstenções) Aprovado para ingresso em regime de urgência. Também solicitou em regime de

35

urgência a homologação da Resolução ad referendum nº 47/2021/CONCAMP/POA/IFRS. Esclareceu

36

que devido aos prazos do edital, foi necessário emitir a resolução ad referendum a respeito das

37

propostas de renovação de contratação de Professor Visitante no Campus Porto Alegre do IFRS,

38

referente ao Edital nº 70/2021 do IFRS. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt

39

questionou se haveria alguma defesa contrária ou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo,

40

encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes doze conselheiros, às

41

14h49min.EM VOTAÇÃO: Homologar a Resolução ad referendum nº 47/2021/CONCAMP/POA/IFRS.

42

(12 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado para ingresso em regime de urgência. E ainda,

43

pela mesma razão, solicitou em regime de urgência a homologação da Resolução ad referendum

44

nº 48/2021/CONCAMP/POA/IFRS, a qual foi necessário a emissão, a respeito das propostas de

45

contratação de Professor Visitante no Campus Porto Alegre do IFRS. O Presidente do Conselho,

46

Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se haveria alguma defesa contrária ou se todos estavam

47

esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes doze

48

conselheiros, às 14h52min.EM VOTAÇÃO: Homologar a Resolução ad referendum nº

49

48/2021/CONCAMP/POA/IFRS. (12 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado para ingresso

50

em regime de urgência. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt informou que recebeu

51

o ofício 324/2021, solicitando a revogação da Resolução nº24/2021, principalmente pela quebra de

52

paridade na comissão devido a término de mandato do representante discente. O Presidente do

53

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se haveria alguma defesa contrária ou se todos

regime

de

urgência

a

homologação

da

Resolução

ad

referendum

nº
de
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54

estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam

55

presentes doze conselheiros, às 14h54min. EM VOTAÇÃO: Revogar a Resolução nº

56

24/2021/CONCAMP/POA/IFRS. (12 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado para ingresso

57

em regime de urgência. ORDEM DO DIA: Pauta da convocação: 1. Aprovação das atas da seguinte

58

sessão: a) Sessão Ordinária nº 07/2021; b) Sessão Extraordinária nº 04/2021. 2. Homologação da

59

Resolução ad referendum: a) Resolução nº 44/2021/CONCAMP/POA/IFRS; b)

60

45/2021/CONCAMP/POA/IFRS; c) Resolução nº 46/2021/CONCAMP/POA/IFRS; d) Resolução nº

61

41/2016/CONCAMP/POA/IFRS, homologada na 8ª Sessão Ordinária de 21/09/2016 (sem emissão

62

de resolução de homologação). 3. Apreciação dos Pareceres das Comissão de Legislação e

63

Normas (CLN) e Comissão de Comissão de Assuntos Acadêmicos e Integração Comunitária: a)

64

Solicitação de provimento de vaga de docente efetivo na Área de Letras e Literatura, oriunda da

65

vacância do professor Willy Ricardo Petersen Filho, processo nº 23368.000350/2021-45. 4.

66

Apreciação do Parecer da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão: a) Planilhas de ajustes da

67

oferta de cursos e vagas e inserção dos cursos FIC (Formação Inicial e Continuada), conforme prevê

68

a IN 02/2021 da Prodi, processo nº 23368.000477/2021-64. b) Solicitação de análise de viabilidade

69

e normatização da conversão de conceitos em notas para egressos do Campus Porto Alegre do IFRS,

70

processo nº 23368.00352/2021-34. 5. Apreciação do Parecer da Comissão de Legislação e Normas

71

(CLN): a) Alocação de disciplinas nas Áreas Acadêmicas, processo nº 23368.000081/2021-17. 6.

72

Apreciação Apreciação dos Pareceres das Comissão de Legislação e Normas (CLN) e Comissão de

73

Ensino, Pesquisa e Extensão: a) Minuta de Resolução de Criação e Extinção de Cursos, processo

74

nº 23368.002441/2019-09. 7. Reorganização das Comissões Permanentes do CONCAMP/POA: a)

75

Comissão de

76

(CAAOF); c) Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE); d) Comissão de Assuntos Acadêmicos e

77

Integração Comunitária (CAAIC). 8. Edital para escolha de representantes da comunidade externa

78

ao CONCAMP. 9. Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt encaminhou

79

item 1 da pauta: Aprovação das atas da seguintes sessões: a) Sessão Ordinária nº 07/2021; b)

80

Sessão Extraordinária nº 04/2021. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou

81

se haveriam apontamentos para os textos das atas ou correções, ou se todos estavam esclarecidos.

82

Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes doze conselheiros,

83

às 14h33min. EM VOTAÇÃO: Aprovar Ata da Sessão Ordinária nº 07/2021 e Ata da Sessão

84

Extraordinária nº 04/2021. (09 a favor - 00 contra - 03 abstenções) Aprovado por maioria. Passou

Resolução nº

Legislação e Normas (CLN); b) Assuntos Administrativos, Orçamento e Finanças

3
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85

para o item ingressado em regime de urgência: Moção de Repúdio pela aprovação da PCE 32 na

86

Comissão Especial da Câmara dos Deputados. O conselheiro André defendeu a moção, que visaria

87

manifestação a contrariedade da comunidade acadêmica do Campus, mediante o absurdo da

88

proposta da PEC 32 que levaria ao desmanche do serviço público nas três esferas. O conselheiro

89

Cássio manifestou-se apoiar a moção. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt

90

questionou se haveria alguma defesa contrária ou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo,

91

encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes doze conselheiros, às 15h02min.

92

EM VOTAÇÃO: Moção de Repúdio pela aprovação da PCE 32 na Comissão Especial da Câmara dos

93

Deputados. (12 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado por unanimidade. Passou para o

94

item ingressado em regime de urgência: Homologar a Resolução ad referendum nº

95

39/2016/CONCAMP/POA/IFRS. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt esclareceu que,

96

embora aprovada na 8ª Sessão Ordinária de 21/09/2016, não houve emissão de resolução de

97

homologação. Informou que a mesma revogou ad referendum a Resolução nº 01/2015 (que

98

aprovou o PPC do PROEJA), e determinou ad referendum que as decisões e documentos

99

relacionados ao instrumento revogado mantivessem suas validades sendo regidos pelas

100

Resoluções nº 40/2016 e nº 41/2016. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt

101

questionou se haveria alguma defesa contrária ou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo,

102

encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes doze conselheiros, às 15h:05min.

103

EM VOTAÇÃO: Homologar a Resolução ad referendum nº 39/2016/ CONCAMP/POA/IFRS. (11 a

104

favor - 00 contra - 01 abstenções) Aprovado por maioria. Passou para o item ingressado em

105

regime de urgência: Homologar a Resolução ad referendum nº 47/2021/CONCAMP/POA/IFRS. O

106

Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt esclareceu que os processos receberam parecer

107

favorável da CLN, porém devido aos prazos do edital, foi necessário emitir a resolução ad

108

referendum a respeito das propostas de renovação de contratação de Professor Visitante no

109

Campus Porto Alegre do IFRS, referente ao Edital nº 70/2021 do IFRS, nºs 23368.000502/2021-18,

110

23368.000503/2021-54 e 23368.000504/2021-07. Questionou se haveria alguma defesa contrária

111

ou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum,

112

estavam presentes doze conselheiros, às 15h12min. EM VOTAÇÃO: Homologar a Resolução ad

113

referendum nº 47/2021/CONCAMP/POA/IFRS. (12 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado

114

por unanimidade. Passou para o item ingressado em regime de urgência: Homologar a Resolução

115

ad referendum nº 48/2021/CONCAMP/POA/IFRS. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa
4
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116

Affeldt esclareceu que pela mesma razão, foi necessário emitir a resolução ad referendum a

117

respeito das propostas de contratação de Professor Visitante no Campus Porto Alegre do IFRS.

118

Informou que a proposta “Construindo possibilidades”: sobre o Atendimento Educacional

119

Especializado no Campus Porto Alegre/IFRS. Proponente: NAPNE/CPOA/IFRS, Helen Scorsatto Ortiz,

120

Diretora de Extensão, processo nº 23368.000511/2021-09, possuia parecer favorável da CLN, e

121

que a proposta de Professor Visitante para o ProfEPT IFRS: fortalecendo a produção científica no

122

campo da Educação Profissional e Tecnológica. Proponente: Clarice Monteiro Escott, Coordenação

123

do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT IFRS, processo nº

124

23368.000624/2021-04, não houve tempo hábil para emissão de parecer. O conselheiro André

125

esclareceu que o processo chegou posterior ao prazo regimental para envio de parecer a ser

126

incluído na convocação. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se haveria

127

alguma defesa contrária ou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação.

128

Conferido o quorum, estavam presentes doze conselheiros, às 15h18min. EM VOTAÇÃO:

129

Homologar a Resolução ad referendum nº 48/2021/CONCAMP/POA/IFRS. (12 a favor - 00 contra -

130

00 abstenções) Aprovado por unanimidade. Passou para o item ingressado em regime de urgência:

131

Revogar a Resolução nº 24/2021/CONCAMP/POA/IFRS. O Presidente do Conselho, Fabrício

132

Sobrosa Affeldt informou que recebeu o ofício 324/2021, solicitando a revogação da Resolução

133

nº24/2021, principalmente pela quebra de paridade na comissão devido a término de mandato do

134

representante discente. Iara, também membro da Comissão Eleitoral Permanente, esclareceu que

135

estavam verificando uma outra forma de atender a revisão de normativas eleitorais do campus. O

136

Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se haveria alguma defesa contrária ou

137

se todos estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum,

138

estavam presentes doze conselheiros, às 15h24min.EM VOTAÇÃO: Revogar a Resolução nº

139

24/2021/CONCAMP/POA/IFRS. (12 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado por

140

unanimidade. Passou para o item 2.a da pauta: Homologação da Resolução ad referendum:

141

Resolução nº 44/2021/CONCAMP/POA/IFRS. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt

142

esclareceu que a resolução referia-se a decisão ad referendum de homologar o resultado final do

143

processo classificatório para qualificação de servidores técnico-administrativos em educação (TAE)

144

do Campus Porto Alegre do IFRS - Edital nº 11/2021, nos termos dos processos nº

145

23368.000153/2021-26, 23368.000154/2021-71 e 23368.000155/2021-1, dos TAEs: 1º Maristela

146

de Godoy; 2º Adriano Rodrigues José e 3º Marla Barbosa Assumpção. Que o resultado parcial havia
5
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147

sido aprovado pelo Conselho em sessão anterior e que não houve recursos. O conselheiro André

148

manifestou a discordância em editais enviarem resultados preliminares para aprovação no

149

Conselho. Foi esclarecido que isso consta em instruções normativas do CONSUP, sendo necessário

150

a solicitação de alteração das mesmas. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt

151

questionou se haveria alguma defesa contrária ou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo,

152

encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes doze conselheiros, às

153

15h32min.EM VOTAÇÃO: Homologar a Resolução ad referendum nº 44/2021/CONCAMP/POA/IFRS.

154

(12 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado por unanimidade. Passou para o item 2.b e c da

155

pauta: Homologação da Resolução ad referendum: Resolução nº 45/2021/CONCAMP/POA/IFRS e

156

Resolução nº 46/2021/CONCAMP/POA/IFRS. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt

157

esclareceu que a Resolução 45/2021 homologou ad referendum o resultado final do Edital nº

158

28/2021, processo eleitoral para escolha de representantes do segmento discente do Campus

159

Porto Alegre do IFRS no Conselho do Campus (CONCAMP) e nas Comissões Permanentes (CAGE,

160

CAGPPI e CGAE) - 2021, e a Resolução 46/2021, o resultado da assembleia do segmento discente

161

do Campus Porto Alegre do IFRS, referente às vagas remanescentes do referido processo, nos

162

termos dos processos nº 23368.000417/2021-41. Informou que ainda restaram vagas nas

163

Comissões Permanentes e uma vaga suplente no CONCAMP, a serem preenchidas em nova

164

assembleia. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se haveria alguma

165

defesa contrária ou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação.

166

Conferido o quorum, estavam presentes doze conselheiros, às 15h39min. EM VOTAÇÃO:

167

Homologar

168

46/2021/CONCAMP/POA/IFRS. (12 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado por

169

unanimidade. O conselheiro Paulo Roberto ausentou-se da sessão por questões de trabalho.

170

Passou para o item 2.d da pauta: Homologação da Resolução ad referendum: Resolução nº

171

41/2016/CONCAMP/POA/IFRS, homologada na 8ª Sessão Ordinária de 21/09/2016 (sem emissão

172

de resolução de homologação). O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt esclareceu que

173

embora aprovada na oitava sessão ordinária de 2016 (foi feita a leitura da Ata nº 11, linhas 28 a

174

33), e por lapso administrativo, a resolução de homologação não foi emitida. O Presidente do

175

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se haveria alguma defesa contrária ou se todos

176

estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam

177

presentes onze conselheiros, às 15h47min.EM VOTAÇÃO: Homologar da Resolução ad referendum:

as

Resoluções

ad

referendum

nº

45/2021/CONCAMP/POA/IFRS

e

a

nº

6
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178

Resolução nº 41/2016/CONCAMP/POA/IFRS. (11 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado

179

por unanimidade. Passou para o item 3.a da pauta: Apreciação dos Pareceres das Comissão de

180

Legislação e Normas (CLN) e Comissão de Comissão de Assuntos Acadêmicos e Integração

181

Comunitária: Solicitação de provimento de

182

Literatura, oriunda da vacância do professor Willy Ricardo Petersen Filho, processo nº

183

23368.000350/2021-45. O conselheiro André, relator do parecer da CLN, leu o voto do parecer, o

184

qual indicou a reposição da vaga em regime de dedicação exclusiva. O conselheiro Pablo, relator do

185

parecer da CAAIC, em concordância com a CLN, solocitou o acolhimento da solicitação. O

186

Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se haveria alguma defesa contrária ou

187

se todos estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum,

188

estavam presentes onze conselheiros, às 15h47min.EM VOTAÇÃO: Aprovar o provimento de vaga

189

de docente efetivo na Área de Letras e Literatura, oriunda da vacância do professor Willy Ricardo

190

Petersen Filho, em regime de dedicação exclusiva. (11 a favor - 00 contra - 00 abstenções)

191

Aprovado por unanimidade. Passou para o item 4.a da pauta: Apreciação do Parecer da Comissão

192

de Ensino, Pesquisa e Extensão: Planilhas de ajustes da oferta de cursos e vagas e inserção dos

193

cursos FIC (Formação Inicial e Continuada), conforme prevê a IN 02/2021 da Prodi, processo nº

194

23368.000477/2021-64. O conselheiro Iuri, esclareceu o parecer da CEPE, do relator Alex Martins

195

de Oliveira, recomendando a aprovação dos ajustes solicitados na planilha FIC. O Presidente do

196

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se haveria alguma defesa contrária ou se todos

197

estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam

198

presentes onze conselheiros, às 16h02min.EM VOTAÇÃO: Aprovar as planilhas de ajustes da

199

oferta de cursos e vagas e inserção dos cursos FIC (Formação Inicial e Continuada), conforme prevê

200

a IN 02/2021 da Prodi. (11 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado por unanimidade.

201

Passou para o item 4.b da pauta: Apreciação do Parecer da Comissão de Ensino, Pesquisa e

202

Extensão: Solicitação de análise de viabilidade e normatização da conversão de conceitos em

203

notas para egressos do Campus Porto Alegre do IFRS, processo nº 23368.00352/2021-34. O

204

conselheiro Iuri, relator do parecer da CEPE, esclareceu o parecer, o qual indicou o indeferimento

205

do documento intitulado “Documento de referência quantos aos critérios de avaliação para fins de

206

mobilidade acadêmica”. Porém, considerou importante o Campus ter um documento para lidar

207

com essa demanda advinda de egressos. O conselheiro Pablo, a título de esclarecimento,

208

questionou se a PROEN já teria discutido esse importante tema de forma global no IFRS, sobre

vaga de docente efetivo na Área de Letras e

7
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209

possíveis equivalências entre conceito e notas numéricas. O conselheiro Iuri esclareceu que nada

210

constava sobre isso no processo. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se

211

haveria alguma defesa contrária ou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a

212

votação. Conferido o quorum, estavam presentes onze conselheiros, às 16h24min.EM VOTAÇÃO:

213

Aprovar análise de viabilidade e normatização da conversão de conceitos em notas para egressos

214

do Campus Porto Alegre do IFRS. (01 a favor - 07 contra - 03 abstenções) Indeferido por maioria.

215

Passou para o item 5.a da pauta: Apreciação do Parecer da Comissão de Legislação e Normas

216

(CLN): Alocação de disciplinas nas Áreas Acadêmicas, processo nº 23368.000081/2021-17. A

217

conselheiro André, relator do parecer da CNL, esclareceu que o mesmo deveria ter sido

218

encaminhado à CEPE, conforme texto do mérito no parecer. O Presidente do Conselho, Fabrício

219

Sobrosa Affeldt orientou o encaminhamento à Secretaria do CONCAMP. Passou para o item 6.a da

220

pauta: Apreciação Apreciação dos Pareceres das Comissão de Legislação e Normas (CLN) e

221

Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão: Minuta de Resolução de Criação e Extinção de Cursos,

222

processo nº 23368.002441/2019-09. A conselheira Juliana, relatora do parecer da CLN, esclareceu

223

as alterações necessárias na minuta,a qual indicou a aprovação da mesma com as alterações

224

determinadas no parecer da CLN. Prorrogação da sessão: O Presidente do Conselho, Fabrício

225

Sobrosa Affeldt, interrompeu para solicitar a prorrogação da sessão, com onze conselheiros

226

presentes, às 17h01min. EM VOTAÇÃO: Prorrogar a sessão ordinária. (10 a favor - 01 contra - 00

227

abstenções). Aprovado por maioria. A conselheira Cristine, esclareceu o parecer da CEPE, da

228

relatora Claudia do Nascimento Wyrvalski, o qual recomendou a aprovação com as alterações da

229

CLN. Sugeriu que o CONCAMP deliberasse, posteriormente, sobre os Comitês Técnicos Locais, e

230

queos mesmos fossem coordenados pela Diretoria de Desenvolvimento Institucional. O

231

conselheiro André encaminhou ser favorável a aprovação, e apresentou destaque ao artigo 2º de

232

suprimir no § 1º o texto “ das áreas técnicas e propedêutica”. O Presidente do Conselho, Fabrício

233

Sobrosa Affeldt questionou se haveria alguma defesa contrária ou se todos estavam esclarecidos.

234

Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes onze conselheiros,

235

às 17h18min.EM VOTAÇÃO: Aprovar a Minuta de Resolução de Criação e Extinção de Cursos de

236

acordo com os destaques da CLN e alteração o § 1º do art. 2º para: “§1º A proposta deverá ser

237

elaborada por um grupo de cinco (05) docentes efetivos lotados nas áreas acadêmicas do Campus

238

Porto Alegre”. (10 a favor - 00 contra - 01 abstenções) Aprovado por maioiria. Por solicitação do

239

conselheiros André, o Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, em razão do horário,
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240

encaminhou os assuntos dos itens restantes da pauta, para uma sessão extraordinária na próxima

241

segunda-feira, às 14h. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt agradeceu as discussões

242

e participação dos conselheiros e à secretária Iara. Nada mais a ser tratado, declarou encerrada a

243

sessão E, para constar, eu, Iara Elisabeth Schneider, Secretária do Conselho de Campus, lavrei a

244

presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Os documentos

245

pertinentes à sessão, encontram-se na página do Campus Porto Alegre, em Conselho do Campus

246

(https://www.poa.ifrs.edu.br/index.php/conselho-de-campus), e o teor completo da plenária

247

encontra-se em gravação de vídeo à disposição no canal do YouTube: Secretaria do CONCAMP

248

IFRS-POA. Porto Alegre, vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte um.

Fabrício Sobrosa Affeldt, _________________________________________________________
(Presidente)

Iara Elisabeth Schneider _________________________________________________________
(Secretária)
Andre Rosa Martins (titular) _____ ________________________________________________
Andréia Maria Ambrosio de Souza Accordi (titular) ___________________________________
Cássio Silva Moreira (titular) _____________________________________________________
Cristine Stella Thomas (titular) __________________________________________________
Iuri Correa Soares (suplente) ____________________________________________________
Jorge Ramos Morinico (titular) ___________________________________________________
Juliana Schmitt de Nonohay (titular) ______________________________________________
Martha Helena Weizenmann (titular) ______________________________________________
Pablo Alberto Lanzoni (titular) ____________________________________________________
Paulo Roberto Candido Nunes (titular) _____________________________________________
Rafael de Borba Costa (titular) ____________________________________________________
Suzinara da Rosa Feijó (titular) ___________________________________________________
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Janaina Viegas (intérprete de libras) _______________________________________________
Kelen dos Reis Soares (intérprete de libras) _________________________________________

* A via original encontra-se arquivada na Secretaria do CONCAMP.
Ata aprovada na 9ª Sessão Ordinária de 11 de outubro de 2021.
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