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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 03/2021

Aos doze (12) dias do mês de abril (04) de dois mil e vinte um (2021), às quatorze horas e seis1

minutos (14h06min), através do link https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/ifrs-2

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

Conselho do Campus, cuja pauta constou no Ofício-Circular 103/2021/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), Antônio7

Claito Dias de Oliveira (suplente), Cristine Stella Thomas (titular), Iuri Correa Soares (suplente),8

Juliana Schmitt de Nonohay (titular), Juliane Ronange Silva Paim (suplente), Lucas Bueno da Rosa9

(suplente), Maristela de Godoy (titular), Martha Helena Weizenmann (titular), Suzinara da Rosa10

Feijó (titular). Conselheiros ausentes: Cássio Silva Moreira (titular - em férias) e Alex Martins de11

Oliveira (suplente - em férias), Elizabete Machado de Figueiredo (titular), Leonardo De Carvalho12

Chimendes (titular), Pablo Alberto Lanzoni (titular - em férias), Tatiane Oliveira de Oliveira (titular).13

Intérpretes de libras presentes: Carina Paim da Silveira e Kelen dos Reis Soares. Servidora14

presente para auxílio à Secretaria do CONCAMP: Caroline Kruse Ramos, Chefe de Gabinete. Pauta15

da Convocação Ofício Circular 100/2021/CONCAMP/POA/IFRS: 1. Aprovação da ata da seguinte16

sessão: a) Sessão Ordinária nº 02/2021; b) Sessão Extraordinária nº 01/2021; 2. Prorrogação do17

prazo da Comissão mista, designada pela Portaria nº 43/2021/POA/IFRS: a) Ofício nº18

97/2021/CONCAMP/POA/IFRS; 3. Apreciação do Parecer da Comissão de Ensino, Pesquisa e19

Extensão (CEPE): a) Alteração do PPC do Curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Gestão20

Empresarial para adequação à nova regulamentação da PROPPI, processo nº 23368.000035/2021-21

18; 4. Apreciação dos Pareceres da Comissão de Legislação e Normas (CLN): a) Edital nº 03/2021,22
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eleição complementar de representantes para as Comissões Permanentes (CAGE, CAGPPI e CGAE),23

processo nº 23368.000060/2021-00; b)Edital nº 04/2021, eleição de representantes para a24

Comissão Eleitoral Permanente, processo nº 23368.000059/2021-77 e Recurso para a anulação do25

processo eleitoral regido pelo Edital nº 04/2021, processo nº 23368.000036/2021-62; c) Proposta26

de Resolução que disciplina a relação das Empresas Júnior com o Campus Porto alegre do IFRS,27

processo nº 23368.002802.2018-28; d) Recurso sobre a legalidade do Termo de Cooperação28

Técnica entre DPU e o Campus Porto alegre do IFRS, processo nº 23368.000411.2019-50; 5.29

Reorganização das Comissões Permanentes do CONCAMP/POA: a) Comissão de Legislação e30

Normas (CLN); b) Assuntos Administrativos, Orçamento e Finanças (CAAOF); c) Comissão de Ensino,31

Pesquisa e Extensão (CEPE); d) Comissão de Assuntos Acadêmicos e Integração Comunitária32

(CAAIC); 6. Composição de Comissão ad hoc: a) a) redação das minutas proposta na análise das33

normativas de eleição no Campus Porto Alegre, pela Comissão ad hoc, designada pela Resolução34

nº 22/2020, processo nº 23368.000790/2020-66; 7. Assuntos Gerais. EXPEDIENTE: O Presidente do35

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, iniciou a sessão com votos de condolência e solidariedade a36

todas as famílias em razão de perdas pela pandemia COVID-19. O conselheiro André iniciou com37

condolências ao campus Restinga pelo óbito da professora Mirelle Barcos Nunes, por conta da38

pandemia COVID-19 no país. Solicitou a inclusão em regime de urgência a homologação do39

Resultado Final do Edital nº 05/2021 - processo eleitoral complementar de representantes na CPPD,40

referindo que o mesmo transcorreu sem recursos. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa41

Affeldt, questionou se haveria alguma defesa contrária e se todos estavam esclarecidos. Nada42

havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes dez conselheiros, às43

14h27min. EM VOTAÇÃO: Ingressar na pauta em regime de urgência a homologação do Resultado44

Final do Edital nº 05/2021, eleição complementar à CPPD, processo nº23368.001027.2020-16.45

Suzinara não votou por falha de conexão. O conselheiro Antônio votou indevidamente, sendo o46

voto desconsiderado. (08 a favor - 00 contra - 01 abstenções) Aprovado para ingresso em regime47

de urgência. O conselheiro Iuri solicitou a inclusão de alteração na data da 4ª sessão48

ordinária,agendada para 10/05/2021, por colidir com o período de férias do calendário acadêmico.49

O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se todos estavam esclarecidos.50

Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes dez conselheiros,51

às 14h32min. EM VOTAÇÃO: Ingressar na pauta em regime de urgência alterar a data da sessão52

ordinária de maio/2021, Resolução 01/2021/CONCAMP/POA/IFRS. O conselheiro Antônio votou53
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indevidamente, sendo o voto desconsiderado. (10 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado54

para ingresso em regime de urgência. A conselheira Martha solicitou a antecipação dos itens 4.a e55

4.b, pois necessitaria ausentar-se mais cedo da sessão, e gostaria de estar presente para56

esclarecimentos, se necessário, como Presidente das Comissão Eleitoral dos referidos editais. O57

Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se haveria alguma defesa contrária e58

se todos estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum,59

estavam presentes dez conselheiros, às 14h36min. EM VOTAÇÃO: Alterar o item da 4. a) e 4.b),60

para após a aprovação das atas e dos itens inclusos em regime de urgência. (08 a favor - 01 contra61

- 01 abstenções) . Aprovada a alteração na ordem da pauta. O Presidente do Conselho, Fabrício62

Sobrosa Affeldt solcitou inclusão na pauta a prorrogação no prazo para alocação das disciplinas nas63

áreas acadêmicas, Resolução nº 48/2020/CONCAMP/POA/IFRS, art. 4º, solicitado pela Diretoria de64

Ensino. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se haveria alguma defesa65

contrária e se todos estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o66

quorum, estavam presentes dez conselheiros. EM VOTAÇÃO: Ingressar na pauta em regime de67

urgência conceder prorrogação no prazo para alocação das disciplinas nas áreas acadêmicas,68

Resolução nº 48/2020/CONCAMP/POA/IFRS, art. 4º. (10 a favor - 00 contra - 00 abstenções)69

Aprovado para ingresso em regime de urgência. ORDEM DO DIA: passou para o item 1 da pauta:70

Aprovação da ata da seguinte sessão: a) Sessão Ordinária nº 02/2021; b) Sessão Extraordinária nº71

01/2021. O conselheiro André solicitou supressão das linhas 29 e 30 na ata da 2ª Sessão Ordinária,72

pois não havia intenção de correlacionar o fato a respeito das Bruxas da Noite com o momento da73

pandemia no Brasil, encerrando a frase em Exército Vermelho. O Presidente do Conselho, Fabrício74

Sobrosa Affeldt questionou se todos estavam esclarecidos ou manifestação contrária. Nada75

havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes dez conselheiros, às76

14h51min. EM VOTAÇÃO: Aprovar Ata da Sessão Ordinária nº 02/2021, com supressão das linhas77

29 e 30; Aprovar Ata da Sessão Extraordinária nº 01/2021. (10 a favor - 00 contra - 00 abstenções)78

Aprovado por unanimidade. Passou-se a homologação do resultado final do Edital nº 05/202179

relativo ao processo eleitoral para escolha de representantes suplentes na Comissão Permanente80

de Pessoal Docente (CPPD) do Campus Porto Alegre do IFRS, nos termos do processo nº81

23368.001027/2020-16. A conselheira Maristela, relatora do parecer da CLN, fez a leitura do82

mesmo e solicitou ao conselho a homologação do resultado final do Edital nº 05/2021, uma vez83

que o processo transcorreu respeitando todos os prazos e critérios normativos, e que não houve84
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nenhum recurso contra o mesmo. Foram eleitos os representantes para suplência: Magali Lippert85

da Silva Almeida e William Jerônimo Gontijo Silva. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa86

Affeldt questionou se todos estavam esclarecidos ou se haveria defesa contrária. Nada havendo,87

encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes dez conselheiros, às 15h03min.88

EM VOTAÇÃO: Homologar o resultado final do Edital nº 05/2021 relativo ao processo eleitoral89

complementar para escolha de representantes suplentes na Comissão Permanente de Pessoal90

Docente (CPPD) do Campus Porto Alegre do IFRS, nos termos do processo nº 23368.001027/2020-91

16. (10 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado por unanimidade. Passou-se a alteração da92

data da 4ª Sessão Ordinária. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt esclareceu que o93

início do período letivo iniciaria em 17/05/2021. O conselheiro André sugeriu a data de 17/05. A94

secretaria Iara lembrou que nesse caso, a convocação seria enviada em 10/05, com os conselheiros95

ainda em férias para análise dos documentos. Os conselheiros Iuri e André concordaram em96

transferir a sessão para o dia 24/05. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou97

se todos estavam esclarecidos ou se haveria defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a98

votação. Conferido o quorum, estavam presentes dez conselheiro, às 15h12min. EM VOTAÇÃO:99

Alterar a data da 4ª Sessão Ordinária para 24/05/2021, Resolução nº100

01/2021/CONCAMP/POA/IFRS. (10 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado por101

unanimidade. Passou-se a prorrogação do prazo para as Áreas Acadêmicas e a Diretoria de Ensino,102

para conclusão dos trabalhos de alocação e distribuição das disciplinas nas Áreas Acadêmicas,103

referente à Resolução nº 48/2020/CONCAMP/POA/IFRS, art. 4º. O Presidente do Conselho,104

Fabrício Sobrosa Affeldt esclareceu que esse trabalho visa cumprir o disposto ao artigo 106 do105

Regimento Complementar do Campus Porto Alegre, e que a prorrogação do prazo até 30 de junho106

foi solicitado pela Diretoria de Ensino. O conselheiro André encaminhou favorável a prorrogação, e107

que representou sua área acadêmica nesse trabalho, salientado que o trabalho já está bastante108

avançado, e o período de férias prejudicaria o andamento do mesmo e, por isso a necessidade de109

prorrogação. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se todos estavam110

esclarecidos ou se haveria defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o111

quorum, estavam presentes dez conselheiro, às 15h21min. EM VOTAÇÃO: Prorrogar prazo de 78112

(setenta e oito) dias a contar da presente data, às Áreas Acadêmicas e à Diretoria de Ensino, para113

conclusão dos trabalhos de alocação e distribuição das disciplinas nas Áreas Acadêmicas, referente114

à Resolução nº 48/2020/CONCAMP/POA/IFRS, art. 4º. (10 a favor - 00 contra - 00 abstenções)115
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Aprovado por unanimidade. Passou-se ao item 4.a) da pauta (antecipado): Edital nº 03/2021,116

eleição complementar de representantes para as Comissões Permanentes (CAGE, CAGPPI e117

CGAE), processo nº 23368.000060/2021-00. O conselheiro André, relator do parecer da CLN, fez118

a leitura do mesmo, recomendando o acolhimento do recurso, devido ao descumprimento ao119

inciso I do art. 4º da Resolução nº 04/2018/CONCAMP/IFRS no cronograma do edital, ou seja, o120

interstício de três dias para iniciar as inscrições, anulando o Edital 03/2021. Sugeriu que a121

assembleia para preenchimento dessas vagas, acata-se a inscrição para a CAGPPI realizado no122

edital. Esclareceu que a Resolução nº 04/2018/CONCAMP/IFRS teria um rigor excessivo, o que tem123

resultado em prejuízo aos processos eleitorais, principalmente nesse momento, necessitando de124

revisão. A conselheira Martha referiu que não teria defesa a esse erro cometido pela Comissão125

Eleitoral, porém considerou não ter havido prejuízo para inscrição pois o período foi bastante126

longo e amplamente divulgado. Lamentou o ocorrido, e registrou a dificuldade da comissão, por127

inclusive, ter tido dois membros com COVID-19 durante os trabalhos da comissão, e128

compreenderia a posição dos conselheiros, caso optassem pela anulação do processo. O129

conselheiro Iuri solidarizou-se com o depoimento da conselheira Martha, e que apesar da130

solicitação de anulação pela CLN, a mesma oferecia um caminho para o preenchimento dessas131

vagas. A conselheira Suzinara, apesar de compreender o posicionamento da Comissão eleitoral,132

concordou com o encaminhamento da CLN e solicitou votação nominal. O Presidente do Conselho,133

Fabrício Sobrosa Affeldt, lembrou que com o início de novo calendário acadêmico, poderia ter-se134

outras vacâncias referente a discentes formandos. Questionou se todos estavam esclarecidos ou se135

haveria defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam136

presentes dez conselheiros, 15h43min. EM VOTAÇÃO NOMINAL: Homologar o Resultado Final do137

Edital nº 03/2021 - processo eleitoral complementar para escolha para escolha de representantes138

às Comissões Permanentes (CAGE, CAGPPI e CGAE), processo nº 23368.000060/2021-00. Ana139

Caroline Lopes da Cruz: a favor, André Rosa Martins: contra, Cristine Stella Thomas: contra,140

Fabrício Sobrosa Affeldt: contra, Iuri Correa Soares; contra, Juliana Schmitt de Nonohay: contra,141

Lucas Bueno da Rosa: abstenção, Maristela de Godoy: abstenção, Martha Helena Weizenmann:142

abstenção, Suzinara da Rosa Feijó; contra. As conselheiras Juliana e Suzinara solicitaram correção143

do voto para contra.(01 a favor - 06 contra - 03 abstenções) Rejeitado por maioria. Passou-se ao144

item 4.b) da pauta: Edital nº 04/2021, eleição de representantes para a Comissão Eleitoral145

Permanente, processo nº 23368.000059/2021-77 e Recurso para a anulação do processo eleitoral146
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regido pelo Edital nº 04/2021, processo nº 23368.000036/2021-62. O conselheiro André, relator147

do parecer da CLN, relatou ter emitido um único parecer para os dois processos, fazendo a leitura148

do parecer. No edital ocorreu o mesmo descumprimento ao inciso I do art. 4º da Resolução nº149

04/2018/CONCAMP/IFRS no cronograma do edital, ou seja, o interstício de três dias para iniciar as150

inscrições. Fez a sugestão similar a anterior de acolher o recurso, anular o Edital nº 04/2021, e151

sugerir que a assembleia para preenchimento das vagas TAEs, acolha a inscrição realizada no edital.152

Solidarizou-se com o depoimento da conselheira Martha pelos eventos durante os trabalhos da153

Comissão Eleitoral, porém considerou que homologar o edital, poderia levar a recurso ao CONSUP.154

A conselheira Martha relatou compreender o posicionamento da CLN, e registrou lamentar que o155

recurso não houvesse chegado à Comissão Eleitoral anteriormente. O Presidente do Conselho,156

Fabrício Sobrosa Affeldt esclarecendo sobre a preferência regimental para votação, art. 71 do157

Regimento Interno do CONCAMP, questionou se todos estavam esclarecidos ou se haveria defesa158

contrária. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes dez159

conselheiros, às 16h01min. EM VOTAÇÃO NOMINAL: Homologar o Resultado Final do Edital nº160

04/2021 - para escolha de representantes à Comissão Eleitoral Permanente, processo nº161

23368.000059/2021-77. Ana Caroline Lopes da Cruz: contra, André Rosa Martins: contra, Cristine162

Stella Thomas: contra, Fabrício Sobrosa Affeldt: contra, Iuri Correa Soares; contra, Juliana Schmitt163

de Nonohay: contra, Lucas Bueno da Rosa: abstenção, Maristela de Godoy: abstenção, Martha164

Helena Weizenmann: abstenção, Suzinara da Rosa Feijó; contra. (00 a favor - 07 contra - 03165

abstenções) Rejeitado por maioria. Passou-se ao item 2.a) da pauta: Prorrogação do prazo da166

Comissão mista, designada pela Portaria nº 43/2021/POA/IFRS: a) Ofício nº167

97/2021/CONCAMP/POA/IFRS. Conselheiro Antônio assume a titularidade a partir das 16h02min.168

O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt esclareceu que a prorrogação de 60 dias foi169

solicitada pela Comissão Mista através do Ofício 097/2021 para conclusão dos trabalhos de170

alocação dos códigos de vaga docente às respectivas áreas acadêmicas e revisão da Resolução Nº171

20/2015/CONCAMP/POA/IFRS. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se172

todos estavam esclarecidos ou se haveria defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a votação.173

Conferido o quorum, estavam presentes dez conselheiros, 16h16min. EM VOTAÇÃO: Prorrogar174

prazo por 60 (sessenta) dias a contar de 18 de abril de 2021 da Comissão Mista, designada pela175

Portaria 43/2021-DG/POA/IFRS, para conclusão dos trabalhos de alocação dos códigos de vaga176

docente às respectivas áreas acadêmicas e revisão da Resolução Nº 20/2015/CONCAMP/POA/IFRS,177
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processo nº 23368.000043/2021-64. A conselheira Suzinara registrou voto de abstenção por falha178

de conexão. (08 a favor - 00 contra - 02 abstenções) Aprovado por maioria. Passou-se ao item 3.a)179

da pauta: Apreciação do Parecer da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): a) Alteração180

do PPC do Curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Gestão Empresarial para adequação à nova181

regulamentação da PROPPI, processo nº 23368.000035/2021-18. O conselheiro Iuri, relator do182

parecer da CEPE, relatou que as alterações no PPC e Regimento Interno visaria adequação à nova183

regulamentação da Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPPI) e à Resolução184

106/2019/CONSUP/IFRS, fazendo a ressalva considerar não ser necessário uma nova submissão ao185

CONCAMP, desde que sejam realizadas as todas as adequações demandadas no parecer da CEPE.186

O conselheiro André referiu que devido as adequações necessárias, encaminhou o processo à187

Coordenadoria do Curso para realizar as adequações, e após retornar ao Conselho para apreciação.188

Foi esclarecido à conselheira Juliana, pelo Marcelo Mallet Siqueira Campos, que o ingresso189

eventual, por estar dependente do número de alunos em curso, para evitar aumento na carga190

horária docente estabelecida e que as etapas do processo para alteração do PPC seguiriam os191

fluxos normativos. Também, comprometeu-se no cumprimento das adequações demandadas pela192

CEPE. O conselheiro André, em defesa contrária, referiu que devido as adequações necessárias,193

encaminharia a não aprovação, devendo o processo ser encaminhado à Coordenadoria do Curso194

para realizar as adequações, e após retornar ao Conselho para apreciação. O Presidente do195

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se todos estavam esclarecidos ou se haveria defesa196

contrária. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes dez197

conselheiros, 16h46min. EM VOTAÇÃO: APROVAR o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e198

Regimento Interno do Curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Gestão Empresarial do Campus199

Porto Alegre do IFRS, processo nº 23368.000035/2021-18. (05 a favor - 04 contra - 01 abstenções)200

Aprovado por maioria. Passou-se ao item 4.c) da pauta: Proposta de Resolução que disciplina a201

relação das Empresas Júnior com o Campus Porto alegre do IFRS, processo nº 23368.002802.2018-202

28. A conselheira Juliana, relatora do parecer da CLN, leu o parecer, encaminhando que, no art. 5º203

para os casos omissos, a primeira instância recursal fosse o CONCAMP, entre outras sugestões. O204

conselheiro André registrou abstenção do voto, por discordar do mérito da empresa júnior,205

entendendo que isso não caberia à instituição pública. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa206

Affeldt, encaminhou a prorrogação da sessão por uma hora, questionando de haveria207

manifestação em contrário. Nada havendo. Conferido o quorum, estavam presentes dez208
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conselheiro. EM VOTAÇÃO: Prorrogar a sessão por uma hora. (09 a favor - 01 contra - 00209

abstenção) Aprovado por maioria. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou210

se todos estavam esclarecidos ou se haveria defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a211

votação. Conferido o quorum, estavam presentes dez conselheiros. EM VOTAÇÃO: Aprovar a212

redação final da minuta de resolução do regulamento que disciplina a relação das empresas213

juniores (EJ) com o Campus Porto Alegre, processo nº 23368.002802/2018-28, contemplando às214

recomendações do parecer da CLN. (07 a favor - 01 contra - 02 abstenções) Aprovado por maioria.215

Passou-se ao item 4.d) da pauta: Recurso sobre a legalidade do Termo de Cooperação Técnica216

entre DPU e o Campus Porto alegre do IFRS, processo nº 23368.000411.2019-50. A conselheira217

Juliana, relatora do parecer da CLN, fez a leitura do mesmo, encaminhando que fosse deferido218

parcialmente o recurso interposto a respeito da legalidade do Termo de Cooperação Técnica219

celebrado entre o Campus Porto Alegre do IFRS e a Defensoria Pública da União no Rio Grande do220

Sul - TCT - 01/2018, sendo que o termo deveria ser alterado conforme instrução da Nota nº221

00003/2021/PF/IFRS/PFIFRIO GRANDE DO SUL, ou obter a ratificação por parte da União.222

Esclareceu a conselheira Suzinara, que esses convênios seriam considerados uma medida saudável223

e econômica ao setor público. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt esclareceu que,224

o campus Porto Alegre, possuiria dois prédios, sendo a Torre Norte doada ao campus, e a Torre Sul225

uma cedência da Secretaria Pública da União (SPU), estando em andamento o processo para226

doação, e que o referido termo de cooperação técnica, para ser efetivado, deveria ter a ratificação227

da SPU. Recomendou a votação favorável ao parecer da CLN. O conselheiro André, referendando o228

parecer da CLN, orientou que qualquer outro termo convênio a ser celebrado, obrigatoriamente,229

necessitaria a aprovação da SPU previamente. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt230

questionou se todos estavam esclarecidos ou se haveria defesa contrária. Nada havendo,231

encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes dez conselheiros às 17h33min.232

EM VOTAÇÃO: Acolher parcialmente o recurso, conforme parecer da CLN, a respeito da legalidade233

do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Campus Porto Alegre do IFRS e a Defensoria234

Pública da União no Rio Grande do Sul - TCT - 01/2018, processo nº 23368.000411/2019-50. (09 a235

favor - 00 contra - 01 abstenções) Aprovado por maioria. Passou-se ao item 5.a) da pauta:236

Reorganização das Comissões Permanentes do CONCAMP/POA: a) Comissão de Legislação e237

Normas (CLN); b) Assuntos Administrativos, Orçamento e Finanças (CAAOF); c) Comissão de Ensino,238

Pesquisa e Extensão (CEPE); d) Comissão de Assuntos Acadêmicos e Integração Comunitária239
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(CAAIC). O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu a vacância na CAAOF pelo240

óbito da conselheira Scarlet, e também, as dificuldades da conselheira Elizabete pela sua perda. O241

conselheiro Rafael de Borba Costa se disponibilizou para a CLN e o conselheiro Lucas Bueno da242

Rosa para a CAAOF. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se todos243

estavam esclarecidos ou se haveria defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a votação.244

Conferido o quorum, estavam presentes dez conselheiros, 17h46min. EM VOTAÇÃO: Aprovar245

recomposição das Comissões Permanentes do CONCAMP, designando para CLN, o conselheiro246

Rafael de Borba Costa, e para a CAAOF, o conselheiro Lucas Bueno da Rosa. (10 a favor - 00 contra247

- 00 abstenções) Aprovado por unanimidade. Passou-se ao item 6.a) da pauta: Composição de248

Comissão ad hoc: a) redação das minutas proposta na análise das normativas de eleição249

no Campus Porto Alegre, pela Comissão ad hoc, designada pela Resolução nº 22/2020, processo nº250

23368.000790/2020-66. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu a251

necessidade da redação das minutas proposta na análise das normativas de eleição252

no Campus Porto Alegre, pela Comissão ad hoc, designada pela Resolução nº 22/2020. O253

conselheiro André encaminhou que cada uma das Comissões Permanentes do Conselho indica-se254

um representante. A secretária Iara colocou-se à disposição para compor a comissão ad hoc, por já255

estar familiarizada com redação de minutas, considerando essa possibilidade pelo inciso IX do art.256

10º do Regimento dos Campi do IFRS. O conselheiro Iuri encaminhou que o prazo fosse dilatado em257

razão das férias, ou iniciar a partir de 17 de maio. O conselheiro André encaminhou o prazo até258

14/05/2021 para a indicação um representante de cada uma das Comissões Permanentes do259

CONCAMP e o com prazo para os trabalhos da comissão de 60 dias a contar de 17/05/2021. O260

Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se todos estavam esclarecidos ou se261

haveria defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam262

presentes dez conselheiros, 18h00min. EM VOTAÇÃO: Aprovar a composição da Comissão ad hoc263

para redação das minutas proposta na análise das normativas de eleição no Campus Porto264

Alegre, pela Comissão ad hoc, designada pela Resolução nº 22/2020, processo nº265

23368.000790/2020-66, com prazo de 60 dias a contar de 17/05/2021. Determinar a indicação um266

representante de cada uma das Comissões Permanentes do CONCAMP até 14/05/2021. Aprovar a267

designação da servidora Iara Elisabeth Schneider para a comissão. (09 a favor - 00 contra - 01268

abstenções) Aprovado por maioria. Passou-se ao item da pauta: Assuntos Gerais. O Presidente do269

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt abriu a palavra aos conselheiros, nada havendo. Agradeceu a270
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participação dos conselheiros, às interpretes de libras, à secretária Iara e a Chefe de Gabinete271

Carolina. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho de Campus do IFRS – Campus Porto272

Alegre, Fabrício Sobrosa Affeldt, declarou encerrada a sessão E, para constar, eu, Iara Elisabeth273

Schneider, Secretária do Conselho de Campus, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada,274

será assinada por mim e pelos presentes. O teor completo da plenária encontra-se em gravação de275

vídeo a disposição no canal do YouTube: Secretaria do CONCAMP IFRS-POA. Porto Alegre, doze276

dias do mês de abril de dois mil e vinte um.277

Fabrício Sobrosa Affeldt, _________________________________________________________

(Presidente)

Iara Elisabeth Schneider _________________________________________________________

(Secretária)

Ana Caroline Lopes da Cruz (titular) _____ _________________________________________

Andre Rosa Martins (titular) _____ ________________________________________________

Cristine Stella Thomas (titular) __________________________________________________

Iuri Correa Soares (suplente) _____________________________________________________

Juliana Schmitt de Nonohay (titular) ______________________________________________

Lucas Bueno da Rosa (suplente) ___________________________________________________

Maristela de Godoy (titular) _____________________________________________________

Martha Helena Weizenmann (titular) _____________________________________________

Antônio Claito Dias de Oliveira (suplente) _________________________________________

Suzinara da Rosa Feijó (titular) ____________________________________________________

Juliane Ronange Silva Paim (suplente) ___________________________________________

Carina Paim da Silveira (intérprete de libras) _________________________________________

Kelen dos Reis Soares (intérprete de libras) _________________________________________
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Caroline Kruse Ramos (Chefe de Gabinete) ___________________________________________

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

Ata aprovada na 04ª Reunião Ordinária de 24 de maio de 2021.


