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Aos vinte e três (23) dias do mês de agosto (08) de dois mil e vinte um (2021), às quatorze horas e1

oitominutos (14h08min), através do link https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/ifrs-2

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

Conselho do Campus, cuja pauta constou no Ofício-Circular 289/2021/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: Ana Caroline Lopes da Cruz (titular), André Rosa Martins (titular), Cássio Silva7

Moreira (titular), Cristine Stella Thomas (titular) Juliana Schmitt de Nonohay (titular), Maristela de8

Godoy (titular), Martha Helena Weizenmann (titular) Pablo Alberto Lanzoni (titular), Suzinara da9

Rosa Feijó (titular). Conselheiros ausentes: Elizabete Machado de Figueiredo (titular), Leonardo De10

Carvalho Chimendes (titular) e José Roberto da Cruz Júnior (suplente), Tatiane Oliveira de Oliveira11

(titular). Pauta da sessão: 1. Homologação do resultados finais dos editais de processos eleitorais:12

a) Edital nº 25/2021, resultado final do processo eleitoral para escolha de representantes docentes13

à Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) - 2021. 2. Homologação da Resolução ad14

referendum: a) Resolução nº 37/CONCAMP/POA/IFRS. 3. Revogação da Resolução nº15

36/2021/CONCAMP/POA/IFRS: a) Ofício nº 288, de 20 de agosto de 2021, expedido pelo16

Colegiado de Curso Técnico em Panificação. 4. Apreciação do Parecer da Comissão de Legislação e17

Normas (CLN): a) Petição de reconsideração no indeferimento à solicitação de reingresso por18

decurso do prazo máximo de conclusão, Luis Carlos Dias Machado, processo nº19

23368.000189/2021-18; b) Solicitação de orientação em relação a atividades presenciais no20

projeto “Arroios Urbanos: avaliação da qualidade ambiental através da utilização de indicadores,21

bioindicadores e índices", aprovado no Edital FAPERGS 04/2020, processo nº 23368.000297/2021-22
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82. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt iniciou prestando condolências pelo23

falecimento da professora aposentada, Rejane Maria Cunha Mattos. Informou que a pauta24

restringiu-se a itens que necessitavam de urgência para deliberação. Passou-se ao item da pauta: 1.25

Homologação do resultados final dos edital de processo eleitoral: a) Edital nº 25/2021, resultado26

final do processo eleitoral para escolha de representantes docentes à Comissão Permanente de27

Pessoal Docente (CPPD) - 2021, processo nº 23368.000416/2021-05. A conselheira Juliana,28

relatora da CLN, fez a leitura do parecer, referindo que o mesmo cumpriu todas as normativas29

pertinentes à eleição no IFRS, e recomendando a homologação do resultado final do processo30

eleitoral para escolha de representantes docentes à CPPD, em que foram eleitos: André Rosa31

Martins, Carine Bueira Loureiro e Tanisi Pereira de Carvalho. Elogiou a Comissão Eleitoral32

Permanente pelo seu trabalho em sua primeira condução de processo eleitoral. O Presidente do33

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu que devido ao número de candidatos inferior ao34

número de vagas (sete titulares e dois suplentes), contatou os docentes por e-mail para verificação35

de interessados em compor à CPPD. Iara, secretária da Comissão Eleitoral Permanente, esclareceu36

que já haviam recebido três manifestações de interesse por docentes que haviam perdido o prazo37

da inscrição: Marcia Loureiro da Cunha, Vera Lúcia Milani Martins e Luciana Sauer Fontana38

(manifestou-se para suplente), e ainda, a Magali Lippert da Silva Almeida, que gostaria de39

permanecer na CPPD. Informou que o Of. 02/2021-IFRS/DGP/CPPD, orientou em caso de40

insuficiência de candidatos, houvesse realização de assembleia, e persistindo vagas remanescentes,41

a indicação pelo Diretor-geral do Campus. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeld42

informou que também recebeu manifestação para compor à CPPD das docentes: Liliane Madruga43

Prestes e Giandra Volpato, o que preencheria, assim, todas as vagas remanescentes. O conselheiro44

André recomendou a dispensa da assembleia docentes, pois certamente ocorreria a aprovação das45

seis indicações voluntárias na mesma, e que essa aprovação fosse feita nesta sessão do CONCAMP,46

deliberando separadamente o resultado final do edital e os nomes de indicação voluntária.47

Conselheira Juliana acordou com a aprovação de todos os nomes. O Presidente do Conselho,48

Fabrício Sobrosa Affeldt encaminhou a votação o resultado final do Edital nº 25/201. Questionou se49

todos estavam esclarecidos ou se haveria alguma defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a50

votação. Conferido o quorum, estavam presentes nove conselheiros, às 14h28min. Conselheira Ana51

Caroline sem conexão. EM VOTAÇÃO: Homologar o resultado final do Edital nº 25/2021- processo52

eleitoral para escolha de representantes docentes à Comissão Permanente de Pessoal Docente53
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(CPPD): Eleitos os titulares: André Rosa Martins, Carine Bueira Loureiro e Tanisi Pereira de Carvalho.54

(07 a favor - 00 contra - 01 abstenção) Aprovado por maioria. O conselheiro André informou estar55

impedido de votar por conflito de interesse ético, registrando sua abstenção, e a conselheira56

Cristine sem conexão no momento da votação. Com relação aos nomes indicados, após discussão,57

foi definido que o segundo/a suplente seria definido em reunião entre os eleitos à CPPD e58

presidência do CONCAMP. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se todos59

estavam esclarecidos ou se haveria alguma defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a votação.60

Conferido o quorum, estavam presentes nove conselheiros, às 14h42min. EM VOTAÇÃO:61

Homologar a indicação dos representantes do segmento docente ao preenchimento das vagas62

remanenscentes à Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do Campus Porto Alegre do63

IFRS: Marcia Loureiro da Cunha, Vera Lúcia Milani Martins, Luciana Sauer Fontana (suplente),64

Magali Lippert da Silva Almeida, Liliane Madruga Prestes, Giandra Volpato. (09 a favor - 00 contra65

- 00 abstenções) Aprovado por unanimidade. Passou-se ao item da pauta: 2. Homologação da66

Resolução ad referendum: a) Resolução nº 37/2021/CONCAMP/POA/IFRS. O Presidente do67

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt esclareceu que, alertado pela Diretora de Gestão de Pessoas,68

houve um equívoco na emissão da Resolução nº 35/2021/CONCAMP/IFRS, a qual homologou o69

resultado final dos afastamentos dos TAES, quando deveria ter sido homologação do resultado70

preliminar, sendo isso corrigido ad referendum pela Resolução nº 37/2021 com a finalidade de71

cumprir os prazos determinados no Edital nº 11/2021. Esclareceu que passado o prazo de recurso72

ao resultado preliminar, seria homologado o resultado final ad referendum. O conselheiro André73

manifestou sua preocupação com o prazo o afastamento da conselheira Maristela, titular sem74

suplente no CONCAMP, a abertura de processo eleitoral suplementar. A conselheira Martha75

solicitou que houvesse urgência na homologação do resultado final assim que possível. O76

Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt informou que o TAE Adriano Rodrigues José,77

membro titular no CONSUP, também, seria afastado. Informou sobre algumas incongruências no78

Edital em relação aos fluxos do CONCAMP, e que poderia ser encaminhado sugestões à CIS.79

Questionou se todos estavam esclarecidos ou se haveria alguma defesa contrária. Nada havendo,80

encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes nove conselheiros, às 15h01min.81

EM VOTAÇÃO: Homologar a Resolução ad referendum nº 37/CONCAMP/POA/IFRS. A conselheira82

Maristela votou abstenção por conflito de interesse. (08 a favor - 00 contra - 01 abstenção)83

Aprovado por maioria. Passou-se ao item da pauta: 3. Revogação da Resolução nº84
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36/2021/CONCAMP/POA/IFRS: a) Ofício nº 288, de 20 de agosto de 2021, expedido pelo85

Colegiado de Curso Técnico em Panificação. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt86

esclareceu que o Colegiado da Panificação retrocedeu na solicitação por ter tido o entendimento87

isso traria prejuízo para a oferta das vagas em 2022/1, e que o plano de migração não seria88

obrigatório. O conselheiro André, pedindo desculpas aos conselheiros pelo equívoco,esclareceu89

que alterar o PPC neste momento, implicaria em uma ilegalidade em relação a Instrução Normativa90

da PROEN 002/2016, e que correria-se o risco de não poder ofertar as vagas no próximo semestre.91

O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt esclareceu que a decisão havia ocorrido em92

regime de urgência, e que foi verificado que nos processos de alteração de PPC, não foi93

identificado uma normativa no IFRS que orientasse um plano de migração nesse casos. Questionou94

se todos estavam esclarecidos ou se haveria alguma defesa contrária. Nada havendo, encaminhou95

a votação. Conferido o quorum, estavam presentes nove conselheiros, às 15h12min. EM VOTAÇÃO:96

Revogar a Resolução nº 36/CONCAMP/POA/IFRS. (07 a favor - 00 contra - 02 abstenções)97

Aprovado por maioria. Passou-se ao item da pauta: 4. Apreciação do Parecer da Comissão de98

Legislação e Normas (CLN): a) Petição de reconsideração no indeferimento à solicitação de99

reingresso por decurso do prazo máximo de conclusão, Luis Carlos Dias Machado, processo nº100

23368.000189/2021-18. A conselheira Maristela, relatora da CLN, fez a leitura do parecer e101

esclareceu que não houve nenhum prejuízo em relação ao período da pandemia, pois o aluno102

havia jubilado em 2019/2 e que poderia ter participado do processo de seleção para reingresso103

para 2020/1, realizado anterior ao período da pandemia, indicando o indeferimento do recurso. O104

conselheiro André esclareceu que não apresentou parecer divergente, apenas foi parecer vencido105

na CLN. Registrou seu voto a favor do acolhimento como uma forma de evitar a evasão,106

considerando ser inadequado rejeitar a solicitação do aluno, pois todos alunos teriam direito de107

solicitar retorno, sem que houvesse qualquer contagem de tempo de vínculo com a instituição,108

durante o período da pandemia, conforme decisão no CONSUP. O conselheiro Pablo sugeriu um109

estudo para emissão de um edital do campus que contemplasse os alunos que tiveram um110

rompimento de seus estudos no período da pandemia. A conselheira Maristela esclareceu que o111

aluno cursou apenas três ou quatro disciplinas, e que precisaria no mínimo três semestres para112

conclusão, lembrando que a perda do vínculo foi anterior à pandemia. A conselheira Juliana,113

relatou a dificuldade em negar um recurso ao aluno, mas o caso não é relacionado a pandemia, e114

que estaria fora dos prazos normatizados, e também, poderia abrir um precedente a todos os115
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jubilamentos ocorridos anteriormente. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt116

questionou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o117

quorum, estavam presentes nove conselheiros, às 15h37min. EM VOTAÇÃO: Acolher o recurso do118

discente LUÍS CARLOS DIAS MACHADO, contra o indeferimento na solicitação de reingresso no119

semestre letivo de 2021/1, nos termos do processo nº 23368.000189/2021-18. (02 a favor - 06120

contra - 01 abstenção) Indeferido por maioria. Passou-se ao item da pauta: 4. Apreciação do121

Parecer da Comissão de Legislação e Normas (CLN): b) Solicitação de orientação em relação a122

atividades presenciais no projeto “Arroios Urbanos: avaliação da qualidade ambiental através da123

utilização de indicadores, bioindicadores e índices", aprovado no Edital FAPERGS 04/2020,124

processo nº 23368.000297/2021-82. A conselheira Maristela, relatora da CLN, fez a leitura do125

parecer, cujo voto recomendou a aprovação das atividades presenciais por pesquisadores já126

vacinados com a 1ª dose, e atendendo aos protocolos necessários à prevenção a contaminação da127

COVID-19. O conselheiro André registrou sua preocupação sobre o retorno gradual das instituições128

federais, pelo CONIF, que colocaria o percentual de vacinados entre 20% e 40%, inferior ao129

preconizado pela ciência para controle da pandemia. Embora votasse a favor, orientou a130

importância dos pesquisadores estarem vacinados com as duas doses para realizar as atividades131

presenciais, tendo em vista a alta circulação de variantes. O Presidente do Conselho, Fabrício132

Sobrosa Affeldt questionou se todos estavam esclarecidos ou se haveria alguma defesa contrária.133

Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes nove conselheiros,134

às 15h55min. EM VOTAÇÃO: APROVAR a realização de atividades presencias de servidores do135

Campus Porto Alegre do IFRS, no projeto “Arroios Urbanos: avaliação da qualidade ambiental136

através da utilização de indicadores, bioindicadores e índices”, aprovado no Edital FAPERGS137

04/2020, sendo que as atividades presenciais deverão ocorrer nos termos da Resolução nº138

09/CONCAMP/POA/POA/IFRS. (07 a favor - 00 contra - 02 abstenções) Aprovado por maioria. O139

Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt agradeceu as discussões e participação dos140

conselheiros, a relatora dos pareceres da CLN e à secretária Iara. Nada mais a ser tratado, o141

Presidente do Conselho de Campus do IFRS – Campus Porto Alegre, Fabrício Sobrosa Affeldt,142

declarou encerrada a sessão E, para constar, eu, Iara Elisabeth Schneider, Secretária do Conselho143

de Campus, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos144

presentes. O teor completo da plenária encontra-se em gravação de vídeo à disposição no canal do145
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YouTube: Secretaria do CONCAMP IFRS-POA. Porto Alegre, vinte e três dias do mês de agosto de146

dois mil e vinte um.147

Fabrício Sobrosa Affeldt, _________________________________________________________

(Presidente)

Iara Elisabeth Schneider _________________________________________________________

(Secretária)

Ana Caroline Lopes da Cruz (titular) _______________________________________________

Andre Rosa Martins (titular) _____ ________________________________________________

Cássio Silva Moreira (titular) _____________________________________________________

Cristine Stella Thomas (titular) ____________________________________________________

Juliana Schmitt de Nonohay (titular) ______________________________________________

Maristela de Godoy (titular) _____________________________________________________

Pablo Alberto Lanzoni (titular) ___________________________________________________

Suzinara da Rosa Feijó (titular) __________________________________________________

* A via original encontra-se arquivada na Secretaria do CONCAMP.

Ata aprovada na 8ª Sessão Ordinária de 27 de setembro de 2021.


