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Aos oito (08) dias do mês de fevereiro (12) de dois mil e vinte um (2021), às quatorze horas e cinco1

minutos (14h05min), através do link https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/ifrs-2

wpoa/invite via web conferência, foi realizada a primeira sessão ordinária do ano de 2021 do3

Conselho do Campus, cuja pauta constou no Ofício-Circular 020/2020/CONCAMP/POA/IFRS4

expedido pelo Presidente deste Conselho. Iniciou-se a reunião com a presença do Presidente do5

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, da secretária indicada pelo presidente, Iara Elisabeth Schneider6

e dos conselheiros: Cássio Silva Moreira (titular), Cristine Stella Thomas (titular), Juliana Schmitt de7

Nonohay (titular), Juliane Ronange Silva Paim (suplente), Leonardo de Carvalho Chimendes (titular),8

Maristela de Godoy (titular e intérprete de libras), Martha Helena Weizenmann (titular), Pablo9

Alberto Lanzoni (titular). Conselheiros ausentes: Ana Caroline Lopes da Cruz (titular) e Rafael de10

Borba Costa (suplente), André Rosa Martins (titular) e Márcia Loureiro da Cunha- ausências11

justificadas(férias), Elizabete Machado de Figueiredo (titular) ausência justificada (licença nojo) e12

Scarlet Abreu de Freitas - ausências justificadas, Suzinara da Rosa Feijó (titular - em licença para13

tratamento da saúde) e Tatiane Oliveira de Oliveira (titular) e Lucas Bueno da Rosa (suplente).14

Interpretes de libras presentes: Carina Paim da Silveira e Kelen dos Reis Soares. Servidora presente15

para auxílio à Secretaria do CONCAMP: Caroline Kruse Ramos, Chefe de Gabinete. Pauta: 1.16

Aprovação da ata da seguinte sessão: a)Sessão Ordinária nº 10/2020; 2. Aprovação de Resolução17

Ad Referendum: a) Resolução Ad Referendum nº 64/2020/CONCAMP/POA/IFRS; 3. Revogação de18

decisão CONCAMP: a) Ofício nº 019/2020/CONCAMP/POA/IFRS; 4. Aprovação do Calendário de19

Sessões Ordinárias 2021/1; 5. Apreciação dos Pareceres da Comissão de Legislação e Normas e20

Comissão de Assuntos Acadêmicos e Integração Comunitária: a) Processo nº 23368.002356/2019-21

32 - Proposta de Resolução - Interessado: Douglas Neves Ricalde. 5. Assuntos Gerais. EXPEDIENTE:22
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O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt abriu a reunião informando sobre a publicação23

do resumo de 2020, salientando que foram realizadas vinte e quatro sessões do Conselho do24

Campus, agradecendo a disponibilidade e discussões dos conselheiros, e que o ano inicia ainda em25

situação complexa em meio a pandemia do COVID-19. A conselheira Juliane Paim, através de26

registro no bate-papo público, solicitou ingresso na pauta em regime de urgência, o processo nº27

23368.0000036/2021/62, de requerimento para anulação do Edital nº 04/2021 devido a28

descumprimento dos prazos previstos na Resolução 46/2018/CONCAMP/POA/IFRS, do servidor29

Douglas Neves Ricalde. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt abriu a palavra aos30

conselheiros para defesa a favor ou em contrário ao ingresso na pauta em regime de urgência. A31

conselheira Juliana Nonohay questionou o que estaria em desacordo com a Resolução 46/2018. A32

secretaria colocou em tela dos itens do requerimento para ciência dos conselheiros: ausência de33

três dias de prazo entre publicação e início das inscrições, e condições de elegibilidade (exercício34

no campus). O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se todos estavam35

esclarecidos ou se haveria alguma defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a votação.36

Conferido o quorum, estavam presentes nove conselheiros. EM VOTAÇÃO: Ingresso na pauta em37

regime de urgência requerimento para anulação do Edital nº 04/2021 devido a descumprimento38

dos prazos previstos na Resolução 46/2018/CONCAMP/POA/IFRS. (04 a favor - 02 contra - 0339

abstenção) Rejeitado por não atingir o percentual regimental para ingresso em regime de40

urgência. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt informou que o mesmo seria41

encaminhado à comissão respectiva para emissão de parecer. ORDEM DO DIA: O Presidente do42

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, iniciou com apreciação a Pauta da Convocação, Ofício Circular43

020/2020/CONCAMP/POA/IFRS, fazendo a leitura dos itens da mesma. Conferido o quorum,44

estavam presentes nove conselheiros. Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt,45

questionou se todos estavam esclarecidos ou se haveria alguma defesa contrária. Nada havendo,46

encaminhou a votação. EM VOTAÇÃO: Pauta da Convocação Ofício Circular47

020/2020/CONCAMP/POA/IFRS. A conselheira Juliane Paim registra o voto a favor, devido48

problemas de conexão. (08 a favor - 00 contra - 01 abstenção) Aprovado por maioria. Passou-se a49

pauta da convocação, item: 1. Aprovação da ata da seguinte sessão: a)Sessão Ordinária nº50

10/2020. A conselheira Juliana Nonohay solicitou correção de digitação na linha 25, e aprova a ata.51

O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se todos estavam esclarecidos ou52
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se haveria alguma defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum,53

estavam presentes nove conselheiros, às 14h37min. EM VOTAÇÃO: Aprovação da Ata da Sessão54

Ordinária nº 10/2020, com correção da linha 25. (07 a favor - 00 contra - 02 abstenção) Aprovado55

por maioria. Passou-se a pauta da convocação, item: 2.Aprovação de Resolução Ad Referendum: a)56

Resolução Ad Referendum nº 64/2020/CONCAMP/POA/IFRS. O Presidente do Conselho, Fabrício57

Sobrosa Affeldt esclareceu que devido a um lapso, a mesma deixou de ter sido apresentada na58

reunião anterior e que a resolução refere-se a homologação do resultado das Assembleias dos59

segmentos da comunidade do Campus Porto Alegre do IFRS, para escolha de representantes na60

Comissão de Assistência Estudantil (COAE), fazendo a leitura da mesma. Abriu a palavra aos61

conselheiros. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se todos estavam62

esclarecidos ou se haveria alguma defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a votação.63

Conferido o quorum, estavam presentes nove conselheiros, às 14h43min. EM VOTAÇÃO:64

Aprovação da Resolução Ad Referendum nº 64/2020/CONCAMP/POA/IFRS. (09 a favor - 00 contra -65

00 abstenção) Aprovado por unanimidade. Passou-se a pauta da convocação, item: Revogação66

de decisão CONCAMP: a) Ofício nº 019/2020/CONCAMP/POA/IFRS. O Presidente do Conselho,67

Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu que na 10ª Sessão Ordinária de 2020, solicitou em regime de68

urgência, apreciação para deliberação sobre processo eleitoral suplementar para membro suplente69

do CONCAMP, devido a remoção da servidora Tiane Pacheco Lovatel, sendo aprovado em plenária70

o preenchimento da vaga suplente para o CONCAMP e CGAE. Porém, verificou-se que a decisão71

iria de encontro ao § 5º do art. 6º do Regimento dos Campi do IFRS, sendo que, primeiro deveria72

haver vacância total da chapa no CONCAMP, e do §4º do art 14 do Regimento Complementar do73

Campus Porto Alegre, que nas Comissão Permanentes o processo de eleição seria deflagrado74

somente após solicitação da respectiva comissão. Considerou que houve um erro de75

encaminhamento, inclusive apontado por um um servidor do campus sobre a irregularidade na decisão76

a respeito da aprovação de processo eleitoral suplementar para membro suplente do CONCAMP e CGAE.77

Assim, encaminha o pedido de nulidade das referidas decisões. A conselheira Juliana Nonohay considerou-78

se esclarecida e que o pedido de nulidade estava de acordo com as normativas. O Presidente do Conselho,79

Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se haveria alguma defesa contrária ou se todos estavam80

esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes81

nove conselheiros. EM VOTAÇÃO: Revogação de decisão CONCAMP referida no Ofício nº82
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019/2020/CONCAMP/POA/IFRS. (07 a favor - 00 contra - 02 abstenção) Aprovado por maioria.83

Passou-se a pauta da convocação, item: 4. Aprovação do Calendário de Sessões Ordinárias84

2021/1.O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu que revendo o regimento85

Interno do CONCAMP, o calendário de sessões deveria ser semestral. As datas propostas para as86

sessões ordinárias seguiriam na segunda semana do mês (08/02, 08,03, 12/04, 10/05, 14/06 e87

12/07). A sessão foi brevemente interrompida por estar com sete conselheiros presentes devido a88

problemas de conexão. Foi aberto para sugestões no calendário de sessões ordinárias. O89

Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se todos estavam esclarecidos ou se90

haveria alguma defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum,91

estavam presentes nove conselheiros, às 15h04min. EM VOTAÇÃO: Aprovação do Calendário de92

Sessões Ordinárias 2021/1. A conselheira Cristine não votou por ausentar-se no momento da93

votação devido a problemas de conexão. (08 a favor - 00 contra - 00 abstenção) Aprovado por94

unanimidade. Passou-se a pauta da convocação, item: 5. Apreciação dos Pareceres da Comissão95

de Legislação e Normas (CLN) e Comissão de Assuntos Acadêmicos e Integração Comunitária96

(CAAIC): a) Processo nº 23368.002356/2019-32 - Proposta de Resolução - Interessado: Douglas97

Neves Ricalde. A conselheira Juliana Nonohay da CLN, apresentou o parecer da relatora Tiane (ex-98

servidora do campus), proposta de resolução a respeito dos editais de Assistência Estudantil,99

esclarecendo que a mesma, definiria 60 dias de prazo para submissão dos editais ao CONCAMP,100

que nenhum candidato seja eliminado por não entregar documentos no prazo referente a renda101

de um e meio sálario mínimo,e inscrição presencial com auxilio de equipamentos e de servidores102

do campus. O voto do parecer foi favorável à minuta da resolução, pois o CONCAMP poderia103

contribuir para esses editais e por entender estar dentro das atribuições da CAAIC. O conselheiro104

Pablo, relator da CAAIC, informou que parecer foi aprovado por maioria simples, dois a favor e um105

contrário, tendo uma conselheira que considerou-se impedida por sua atuação no campus ser106

sensível ao tema. Esclareceu que, respeitosamente, a CAAIC apresentaria um parecer discordante107

do parecer da CLN, fruto da reflexão e leitura dos documentos constante no processo. Fez a leitura108

do parecer, e perguntou se poderia ser aberta a palavra a conselheiros presentes, que fazem parte109

da Coordenadoria de Assistência Estudantil, para contribuir na reflexão do assunto. A110

Coordenadora da Assistência Estudantil, conselheira Maristela, esclareceu que os 60 dias iria111

retardar o processo dos auxílios, levando a um prejuízo ao acesso dos estudantes aos mesmos,112
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tornando-se inviável na prática. Levantou, em caso de aprovação, a relevância em definir quais113

servidores e equipamentos seriam disponibilizados, e o contraditório de descumprir o prazo do114

edital para entrega de documentos. Manifestou-se contrária a aprovação, devido as questões115

apresentadas. A conselheira Martha ressaltou a importância dos espaços paritários das comissões,116

e que trazendo essas atribuições ao CONCAMP, retiraria a importância dos mesmos, no caso, a117

Comissão de Assistência Estudantil (COAE). Que o zelo do CONCAMP se aplicaria em ser a instância118

recursiva. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, abriu a palavra dos conselheiros.119

Esclareceu que a votação seria sobre a criação da norma (proposta no parecer da CLN) ou contrário120

a criação da norma (proposta no parecer da CAAIC). O conselheiro Pablo considerou a importância121

da questão do zelo ao CONCAMP, e de não haver fragilização de espaços ou dos auxílios da122

assistência estudantil, solicitando a palavra de um membro da CLN a respeito. A conselheira Juliana123

Nonohay, esclareceu que a CLN considerou ser mais uma instância para contribuir com a124

assistência estudantil, e propôs um prazo menor de apresentação do edital ao CONCAMP, caso125

aprovado a norma. A conselheira Maristela, esclareceu que isso retiraria a autonomia da COAE e126

que não traria nenhuma contribuição ao processo, e pergunta qual seria o papel da COAE nessa127

norma, sendo contrária a mesma. A conselheira Martha esclareceu que as normas da PROEN são128

bem restritivas, e na elaboração do edital trabalharia-se, basicamente no cronograma e logística129

do processo, e que a avaliação socioeconômica é trabalho exclusivo do profissional assistente130

social, conselheiro Pablo, registrou que recebeu por mensagem do servidor Douglas informando131

que: “anteriormente os editais passavam pelo CONCAMP e deixaram de passar posteriormente, e132

que sua proposição seria para que isso se fortifique”. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa133

Affeldt, encaminhou a votação em duas etapas: Parte 1: uma aprovar a resolução na íntegra, e se134

rejeitado; Parte 2: aprovar com destaques ou contrário a norma como um todo. Assim, no caso de135

rejeição da matéria, abriria-se para destaques. Questionou se todos estavam esclarecidos ou se136

haveria alguma defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a primeira parte da votação (aprovar137

a resolução na íntegra). Conferido o quorum, estavam presentes nove conselheiros. EM VOTAÇÃO138

NOMINAL - Parte 1: Aprovação da integralidade da proposta de Resolução, processo nº139

23368.002356/2019-32 - Interessado: Douglas Neves Ricalde. Cássio Silva Moreira (titular),140

abstenção; Cristine Stella Thomas (titular), contra; Fabrício Sobrosa Affeldt, contra; Juliana Schmitt141

de Nonohay (titular),a favor; Juliane Ronange Silva Paim (suplente), a favor; Leonardo de Carvalho142
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Chimendes (titular), contra; Maristela de Godoy (titular e intérprete de libras),contra; Martha143

Helena Weizenmann (titular),contra; Pablo Alberto Lanzoni (titular), contra. (02 a favor da144

integralidade da norma - 06 contra - 01 abstenção). O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa145

Affeldt, registrou o voto contrário, por não haver normativa para editais passarem pelo CONCAMP,146

e sendo atribuição da COAE na forma de contribuição, conforme colocado pelo parecer da CAAIC, e147

pela exposição da conselheira Maristela, em relação aos prazos. Rejeitado por maioria a norma na148

integralidade. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, abriu aos destaques. A149

conselheira Juliana Nonohay, apresentou o destaque de alterar o prazo de 60 para 30 dias para150

apresentar o edital ao CONCAMP, no art. 1º na norma proposta. A conselheira Maristela colocou-151

se contrária a aprovação com destaque. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt,152

esclareceu a votação, na parte 2, a favor da aprovação da resolução com a emenda para 30 dias,e153

contra, rejeição da norma como um todo. A conselheira Juliana Nonohay solicitou votação nominal.154

O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se todos estavam esclarecidos ou155

se haveria alguma defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum,156

estavam presentes nove conselheiros, às 16h09min. EM VOTAÇÃO NOMINAL - Parte 2: Proposta157

de Resolução, processo nº 23368.002356/2019-32 com alteração do art 1º, estabelecendo prazo158

de 30 dias - Interessado: Douglas Neves Ricalde. Cássio Silva Moreira (titular), abstenção; Cristine159

Stella Thomas (titular), contra; Fabrício Sobrosa Affeldt, contra; Juliana Schmitt de Nonohay160

(titular), a favor; Juliane Ronange Silva Paim (suplente),a favor; Leonardo de Carvalho Chimendes161

(titular), contra; Maristela de Godoy (titular e intérprete de libras),contra; Martha Helena162

Weizenmann (titular),contra; Pablo Alberto Lanzoni (titular), contra. (02 a favor - 06 contra - 01163

abstenção) O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, registrou o voto contrário, pelo164

mesmo motivo anterior. Rejeitado por maioria. Passou-se a pauta da convocação, item: 6.165

Assuntos Gerais: A conselheira Juliana Nonohay esclareceu que a CLN, inicialmente, recebeu166

quinze processos da gestão anterior represados, por isso, solicitou ingresso na próxima pauta a167

recomposição das comissões com a intenção de aumentar o número de integrantes da CLN para168

auxiliar nos trabalhos da mesma. A conselheira Martha lembrou que as inscrições para169

complementar as vagas das Comissões Permanentes (CAGE, CAGPPI e CGAE) e Comissão Eleitoral170

Permanentes estariam abertas até 10/02/2021. Ressaltou a importância em ter representantes171

para a mesma. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, agradeceu a participação de172
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todos os conselheiros, das intérpretes de libras, secretaria e chefia de gabinete. Nada mais a ser173

tratado, o Presidente do Conselho de Campus do IFRS – Campus Porto Alegre, Fabrício Sobrosa174

Affeldt, declarou encerrada a sessão E, para constar, eu, Iara Elisabeth Schneider, Secretária do175

Conselho de Campus, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e176

pelos presentes. O teor completo da plenária encontra-se em gravação de vídeo a disposição no177

canal do YouTube: Secretaria do CONCAMP IFRS-POA. Porto Alegre, oito dias do mês de fevereiro178

de dois mil e 2021.179

Fabrício Sobrosa Affeldt, _________________________________________________________

(Presidente)

Iara Elisabeth Schneider _________________________________________________________

(Secretária)

Cássio Silva Moreira (titular) _____ ________________________________________________

Cristine Stella Thomas (titular) __________________________________________________

Juliana Schmitt de Nonohay (titular) ______________________________________________

Juliane Ronange Silva Paim (suplente) ______________________________________________

Leonardo de Carvalho Chimendes (titular) __________________________________________

Martha Helena Weizenmann (titular) _____________________________________________

Pablo Alberto Lanzoni (titular) ____________________________________________________

Maristela de Godoy (titular e intérprete de libras) ____________________________________

Carina Paim da Silveira (intérprete de libras) _________________________________________

Kelen dos Reis Soares (intérprete de libras) _________________________________________

Caroline Kruse Ramos (Chefe de Gabinete) ___________________________________________
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* A via original encontra-se arquivada na Secretaria do CONCAMP.

Ata aprovada na 2ª Reunião Ordinária de 08 de março de 2021.


