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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 03/2021

Aos dezenove (19) dias do mês de julho (07) de dois mil e vinte um (2021), às quatorze horas e sete1

minutos (14h07min), através do link https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/ifrs-2

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

Conselho do Campus, cuja pauta constou no Ofício-Circular 240/2021/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), Cássio Silva Moreira (titular), Elizabete Machado de Figueiredo8

(titular), Juliana Schmitt de Nonohay (titular), Leonardo De Carvalho Chimendes (titular), Maristela9

de Godoy (titular), Pablo Alberto Lanzoni (titular), Suzinara da Rosa Feijó (titular). Conselheiros10

ausentes:Martha Helena Weizenmann (titular - reunião colegiado PROEJA), Cristine Stella Thomas11

(titular - em férias), Tatiane Oliveira de Oliveira (titular) e Lucas Bueno da Rosa (suplente). Pauta da12

sessão: 1. Apreciação do Parecer da Comissão de Legislação e Normas (CLN): a) Homologação do13

Resultado Final das Assembleias dos segmentos da comunidade acadêmica da eleição para compor14

a Comissão Eleitoral Permanente, processo nº 23368.000198/2021-09; b) Homologação do15

Resultado Final das Assembleias dos segmentos da comunidade acadêmica de eleição16

complementar para as Comissões Permanentes (CAGE, CAGPPI, CGAE), processo nº17

23368.000197/2021-56. 2. Estabelecer o período de mandato dos representantes da Comissão18

Eleitoral Permanente. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt iniciou agradecendo aos19

conselheiros pelo envio dos pareceres conforme combinado na sessão anterior. Passou ao item 1.a20

da pauta: Apreciação do Parecer da Comissão de Legislação e Normas (CLN): a) Homologação do21

Resultado Final das Assembleias dos segmentos da comunidade acadêmica da eleição para compor22
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a Comissão Eleitoral Permanente, processo nº 23368.000198/2021-09. A conselheira Juliana,23

relatora do parecer da CLN, fez a leitura do parecer, o qual indicou a homologação do Resultado24

Final das Assembleias para representantes da Comissão Eleitoral Permanente sendo os servidores25

TAEs: Iara Elisabeth Schneider (titular), Marisa Dutra Paz (titular) e Ana Lúcia Barbieri (suplente) e26

os/as discentes Andreia Ambrosio Accordi (titular), Anderson Natanael de Lima Fagundes (titular) e27

Penelope Molina Zytkuewisz (suplente). Lembrou que na última reunião ordinária do CONCAMP,28

realizada no dia 12 de julho de 2021, foram aprovados os nomes das professoras Aline Ferraz da29

Silva e Claudia do Nascimento Wyrvalski (titulares) e Jeferson de Araújo Funchal (suplente) como30

representantes dos docentes a referida comissão. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa31

Affeldt questionou se todos estavam esclarecidos ou se haveria alguma defesa contrária. Nada32

havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes nove conselheiros, às33

14h25min. EM VOTAÇÃO: Homologar o resultado final das Assembleias da comunidade acadêmica34

para eleição dos representantes dos segmentos discente e técnico-administrativo em educação35

para a Comissão Eleitoral Permanente, processo nº 23368.000198/2021-09. Representantes do36

segmento discente: Andréia Maria Ambrosio de Souza Accordi (titular), Anderson Natanael de Lima37

Fagundes (titular) e Penélope Molina Zytkuewisz (suplente); Representantes do segmento técnico-38

administrativo em educação: Iara Elisabeth Schneider (titular), Marisa Dutra Paz (titular) e Ana39

Lúcia Barbieri (suplente). (09 a favor - 00 contra - 00 abstenções) Aprovado por unanimidade.40

Passou para o item 1.b da pauta: Apreciação do Parecer da Comissão de Legislação e Normas41

(CLN): Homologação do Resultado Final das Assembleias dos segmentos da comunidade acadêmica42

de eleição complementar para as Comissões Permanentes (CAGE, CAGPPI, CGAE), processo nº43

23368.000197/2021-56. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt fez a leitura do44

parecer, devido a falhas na conexão da conselheira Juliana, relatora do parecer da CLN. A CLN45

indicou à homologação como representantes, aprovados nas respectivas assembleias, os seguintes46

servidores TAE e discente: Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino - CAGE: Segmento47

Discente: Andréia Maria Ambrosio de Souza Accordi (titular) e João Victor Chaves (suplente); Rafael48

de Borba Costa (titular) e Kênya Silvia dos Santos Moraes, (suplente). Segmento Técnico-49

Administrativo em Educação: Rosangela Carvalho da Rosa (titular) e Filipe Xerxeneski da Silveira50

(suplente); Cintia Faria Teixeira (titular) e Marlon Eduardo da Silva (suplente). Comissão de51

Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa - CAGPPI : Segmento Discente:Rafael de Borba Costa52

(titular) e Ana Maria de Jesus Cardozo (suplente); Matheus Madril Benites (titular); Penélope53
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Molina Zytkuewisz (titular). Segmento Técnico-Administrativo em Educação: Igor Ghelman Sordi54

Zibenberg (titular) e Fernanda Missio Mario das Neves (suplente). Comissão de Avaliação e55

Gerenciamento de Ações de Extensão - CGAE : Segmento Discente: Dyowanne Hiulei Schmitt56

(titular) e Anderson Natanael de Lima Fagundes (suplente). Segmento Técnico-Administrativo em57

Educação: Rosângela Leal Bjerk (titular) e Adriana Mariano Pedroso (suplente); Patrícia de Morais58

Garcia (suplente). Informou que a CLN acolheu os recursos relativos ao sorteio realizado na59

assembleia dos servidores TAE, acatando as justificativas de Cíntia Faria Teixeira e Maristela de60

Godoy, considerando que as mesmas devam ser dispensadas de participação na CAGPPI, e ainda,61

relatou a existência de vacância à CAGPPI as vagas de uma chapa de titular e suplente para62

representação TAE e dois/as suplente para a representação discente, sugerindo incluir no processo63

eleitoral a ser aberto para para novos representantes discentes ao CONCAMP (término do64

mandato 09/09/2021) e comissões permanentes (término do mandato 02/09/2021). A conselheira65

Juliana esclareceu a vacância na CAGPPI, serem de duas vagas suplentes na representação suplente66

e uma chapa na representação TAE, corrigindo o redigido no parecer. O Presidente do Conselho,67

Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu que para vagas suplentes dos discentes, já estariam68

encerrando o mandato em 02 de setembro de 2021, e no caso dos TAEs, os mandatos69

complementares iriam até 02 de setembro de 2022. Foi registrada a presença dos conselheiros70

Leonardo De Carvalho Chimendes (titular), Maristela de Godoy (titular). O Presidente do Conselho,71

Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se todos estavam esclarecidos ou se haveria alguma defesa72

contrária. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes onze73

conselheiros, às 14h46min. EM VOTAÇÃO: Homologar o Resultado Final das Assembleias dos74

segmentos da comunidade acadêmica de eleição complementar para as Comissões Permanentes75

(CAGE, CAGPPI, CGAE), processo nº 23368.000197/2021-56. Representantes para a Comissão de76

Avaliação e Gestão de Ações de Ensino - CAGE: Segmento Discente: Andréia Maria Ambrosio de77

Souza Accordi (titular) e João Victor Chaves (suplente); Rafael de Borba Costa (titular) e Kênya Silvia78

dos Santos Moraes, (suplente). Segmento Técnico-Administrativo em Educação: Rosangela79

Carvalho da Rosa (titular) e Filipe Xerxeneski da Silveira (suplente); Cintia Faria Teixeira (titular) e80

Marlon Eduardo da Silva (suplente). Representantes para a Comissão de Avaliação e Gestão de81

Projetos de Pesquisa - CAGPPI : Segmento Discente:Rafael de Borba Costa (titular) e Ana Maria de82

Jesus Cardozo (suplente); Matheus Madril Benites (titular); Penélope Molina Zytkuewisz (titular).83

Segmento Técnico-Administrativo em Educação: Igor Ghelman Sordi Zibenberg (titular) e Fernanda84
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Missio Mario das Neves (suplente). Representantes para a Comissão de Avaliação e Gerenciamento85

de Ações de Extensão - CGAE: Segmento Discente: Dyowanne Hiulei Schmitt ( titular) e Anderson86

Natanael de Lima Fagundes (suplente). Segmento Técnico-Administrativo em Educação: Rosângela87

Leal Bjerk (titular) e Adriana Mariano Pedroso; Patrícia de Morais Garcia (suplente). (10 a favor - 0088

contra - 01 abstenções) Aprovado por maioria. Passou para o item 2 da pauta: Estabelecer o89

período de mandato dos representantes da Comissão Eleitoral Permanente. O Presidente do90

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, abriu a palavra aos conselheiros. O conselheiro André, não91

havendo norma de hierarquia superior para comissão eleitoral, sugeriu mandato de dois anos a92

todos os segmentos, mesmo arriscando nesse prazo, por conclusão de curso, o discente perderia o93

vínculo com o campus, porém o risco ocorreria também aos servidores, por remoção ou94

redistribuição. A conselheira Elizabete concordou com a proposição do conselheiro André, pois95

considerou um ano um prazo muito curto para o discente apropriar-se das atividades, e quando96

começam a sentir-se a vontade para participar das discussões e entender os processos, seu97

mandato estaria encerrando. Citou sua participação na Comissão de Assistência Estudantil e no98

CONCAMP, como exemplo disso. O conselheiro Pablo concordou com a fala da conselheira99

Elizabete, entendendo o tempo de aprendizagem necessário, porém refletiu sobre a questão da100

paridade e os tempos diferentes entre os discentes de pertencer na instituição. O Presidente do101

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt esclareceu sobre as dificuldades nas participações em102

comissões, talvez pelas atividades remotas nesse período de pandemia. Concordou com a103

proposição do conselheiro André, bem como o conselheiro Cássio, com mandato de dois anos para104

todos os segmentos. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se todos105

estavam esclarecidos ou se haveria alguma defesa contrária. Nada havendo, encaminhou a votação.106

Conferido o quorum, estavam presentes onze conselheiros, às 15h03min. EM VOTAÇÃO:107

Estabelecer o período de dois (02) anos para o mandato dos representantes da Comissão Eleitoral108

Permanente, de todos os segmentos da comunidade acadêmica. (11 a favor - 00 contra - 00109

abstenções) Aprovado por unanimidade. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt110

agradeceu as discussões e participação dos conselheiros, a relatora dos pareceres da CLN, Juliana e111

à secretária Iara. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho de Campus do IFRS – Campus112

Porto Alegre, Fabrício Sobrosa Affeldt, declarou encerrada a sessão E, para constar, eu, Iara113

Elisabeth Schneider, Secretária do Conselho de Campus, lavrei a presente ata, que, após lida e114

aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. O teor completo da plenária encontra-se em115
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gravação de vídeo à disposição no canal do YouTube: Secretaria do CONCAMP IFRS-POA. Porto116

Alegre, dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte um.117

Fabrício Sobrosa Affeldt, _________________________________________________________

(Presidente)

Iara Elisabeth Schneider _________________________________________________________

(Secretária)

Ana Caroline Lopes da Cruz (titular) _______________________________________________

Andre Rosa Martins (titular) _____ ________________________________________________

Antônio Claito Dias de Oliveira (suplente) ___________________________________________

Cássio Silva Moreira (titular) _____________________________________________________

Elizabete Machado de Figueiredo (titular) __________________________________________

Juliana Schmitt de Nonohay (titular) ______________________________________________

Leonardo De Carvalho Chimendes (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 7ª Sessão Ordinária de 09 de agosto de 2021.


