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 02/2021

1

Aos oito (08) dias do mês de março (03) de dois mil e vinte um (2021), às quatorze horas e quatro

2

minutos (14h04min), através do link https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/ifrs-

3

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

4

Conselho do Campus, cuja pauta constou no Ofício-Circular 055/2020/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: Ana Caroline Lopes da Cruz (titular), André Rosa Martins (titular), Cássio Silva

8

Moreira (titular), Cristine Stella Thomas (titular), Iuri Correa Soares (suplente), Juliana Schmitt de

9

Nonohay (titular),Leonardo De Carvalho Chimendes (titular), justificou saída às 15h por

10

compromisso profissional, Maristela de Godoy (titular), Martha Helena Weizenmann (titular), Pablo

11

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

12

Machado de Figueiredo (titular) e Scarlet Abreu de Freitas - ausências justificadas, Tatiane Oliveira

13

de Oliveira (titular) e Lucas Bueno da Rosa (suplente). Intérpretes de libras presentes: Ana Beatriz

14

Seitz, Carina Paim da Silveira e Kelen dos Reis Soares. Servidora presente para auxílio à Secretaria

15

do CONCAMP: Caroline Kruse Ramos, Chefe de Gabinete. Pauta da Convocação Ofício Circular

16

055/2020/CONCAMP/POA/IFRS: 1. Aprovação da ata da seguinte sessão: a) Sessão Ordinária nº

17

01/2021; b) Sessão Extraordinária nº 02/2020 - Retificação - linha 145; 2. Reorganização das

18

Comissões Permanentes do CONCAMP/POA: a) Comissão de Legislação e Normas (CLN); b)

19

Comissão de Assuntos Administrativos, Orçamento e Finanças (CAAOF); c) Comissão de Ensino,

20

Pesquisa e Extensão (CEPE); d) Comissão de Assuntos Acadêmicos e Integração Comunitária (CAAIC). 3.

21

Apreciação dos Pareceres da Comissão de Legislação e Normas: a) Processo nº

22

23368.001067/2019-16 - Solicitação de abertura de Sindicância e/ou PAD - Interessado: Douglas

Elizabete

23

Neves Ricalde; b) Processo nº 23368.000789/2020-97 - Recurso contra a Ata nº

24

11/2019/CONCAMP/POA/IFRS - 11ª Reunião Ordinária, 16/12/2019 - Interessado: Douglas Neves

25

Ricalde; c) Processo nº 23368.000873/2020-19 - Encaminha recurso contra a Resolução nº 43/2020

26

- Interessado: Neves Ricalde; 4. Assuntos Gerais. EXPEDIENTE: O Presidente do Conselho, Fabrício

27

Sobrosa Affeldt, iniciou falando sobre o agravamento da pandemia da COVID-19, manifestando

28

pesar e pêsames à conselheira Elizabete pela perda do esposo e desejando o reestabelecimento da

29

conselheira Scarlet, ambas estudantes do PROEJA. O conselheiro André iniciou saudando às

30

mulheres pelo seu dia, mencionando o Regimento 588 do Exército Vermelho. Referiu discordância

31

com a Resolução 15/2021 do CONSUP que abriu espaço para o retorno hibrído no calendário

32

acadêmico. Solicitou que o Plano de Contingência passa-se pelas quatro Comissões do Conselho.

33

Com relação a solicitação do professor Clúvio, sobre o Edital de Afastamento Docente, informou

34

que o Edital de 2019 estava prorrogado até 15 de março de 2021, propondo que os conselheiros

35

docentes, juntamente com a presidência do CONCAMP, sugerir à CPPD um edital complementar

36

para o período até outubro de 2021. A conselheira Martha cumprimentando às mulheres pelo dia,

37

solicitou três pontos de pauta: 1. Homologação do Resultado Final Edital 03/2021 - Comissões

38

Permanentes CAGE, CAGPPI e CGAE; 2. Homologação do Resultado Final do Edital 04/2021 -

39

Comissão Eleitoral Permanente; 3. Procedimentos para preenchimento das vagas remanescentes

40

desses editais. A conselheira Martha defendeu a inclusão pela funcionamento das comissões estar

41

com defasagem de membros, declarando sua abstenção nas votações por ser presidente da

42

comissão eleitoral. O conselheiro André manifestou defesa contrária a homologação dos editais,

43

em razão de recurso em andamento, sugerindo o encaminhamento dos Editais 03 e 04/2021 à CLN,

44

a fim de evitar novos recursos sobre os mesmos. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa

45

Affeldt, colocou em votação o ingresso na pauta em regime de urgência a homologação do

46

Resultado Final do Edital nº 03/2021 - eleição complementar das Comissões Permanentes do

47

Campus. Questionou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação.

48

Conferido o quorum, estavam presentes onze conselheiros. EM VOTAÇÃO: Ingresso na pauta em

49

regime de urgência a homologação do Resultado Final do Edital nº 03/2021. (06 a favor - 03

50

contra - 02 abstenções) Indeferido por não atingir o percentual regimental para ingresso em

51

regime de urgência. Passou-se ao ingresso na pauta em regime de urgência, a homologação do

52

Resultado Final do Edital nº 04/2021 - eleição da Comissão Eleitoral Permanente. Os conselheiros
2
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53

Martha e André referiram ser a a mesma defesa apresentada ao edital 03/2021. O Presidente do

54

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo,

55

encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes onze conselheiros. EM VOTAÇÃO:

56

Ingresso na pauta em regime de urgência a homologação do Resultado Final do Edital nº 04/2021.

57

(05 a favor - 04 contra - 02 abstenções) Indeferido por não atingir o percentual regimental para

58

ingresso em regime de urgência. Passou-se ao ingresso na pauta em regime de urgência, os

59

procedimentos para o preenchimento das vagas remanescentes dos Editais 03/2021 e 04/2021. A

60

conselheira Martha esclareceu que muitas vagas ficaram em abertos nos editais 03/2021 e

61

04/2021, e que as mesmas já foram remanescentes do Edital 11/2020. Assim, após dois processos

62

eleitorais, gostaria de apreciação pelo Conselho, sobre como preencher essas vagas nas comissões.

63

O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se haveria defesa contrária. Nada

64

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

65

estavam presentes dez conselheiros. EM VOTAÇÃO: Ingresso na pauta em regime de urgência o

66

preenchimento das vagas remanescentes nas Comissões Permanentes e Comissão Eleitoral

67

Permanente do Campus Porto Alegre - Editais 03/2021 e 04/2021. O conselheiro Leonardo não

68

votou por estar sem conexão. (08 a favor - 00 contra - 02 abstenções) Aprovado para ingresso em

69

regime de urgência. Passou-se ao ingresso na pauta em regime de urgência sobre edital para

70

afastamento docente - Of. 62/2021/Área Acadêmica I/CPOA/IFRS. O conselheiro Cássio solicitou

71

um manifesto sobre isso, apedido do Coordenador da Área de Administração, Economia e Turismo

72

por não ter ocorrido edital em 2020, impedindo o afastamento para estudos de alguns docentes no

73

período, trazendo prejuízo aos mesmos. O conselheiro André registrou abstenção, por existir um

74

edital aberto até 15/03/2021, fazendo defesa contrária, pois os conselheiros docentes podem

75

dialogar livremente com a CPPD após o encerramento do prazo do edital. O Presidente do

76

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo,

77

encaminhou a votação. Conferido o quorum, estavam presentes dez conselheiros. O conselheiro

78

Leonardo ausente a partir dessa votação. EM VOTAÇÃO: Ingresso na pauta em regime de urgência

79

sobre edital para afastamento docente - Of. 62/2021/Área Acadêmica I/CPOA/IFRS. (04 a favor -

80

03 contra - 03 abstenções). Indeferido por não atingir o percentual regimental para ingresso em

81

regime de urgência. ORDEM DO DIA: O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, iniciou

82

com a apreciação da das atas constantes no item 1 da pauta: 1.a) Sessão Ordinária nº 01/2021; b)
3
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83

Sessão Extraordinária nº 02/2020 - Retificação - linha 145. A conselheira Juliana questionou o

84

registro de votação na linha 39. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu

85

sobre os dois terços necessários para ingresso na pauta, sugerindo a correção da redação para:

86

“rejeitado por não atingir o percentual regimental para ingresso em regime de urgência”.

87

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

88

quorum, estavam

89

Ordinária nº 01/2021, com correção da linha 39, para rejeitado por não atingir o percentual

90

regimental para ingresso em regime de urgência. (08 a favor - 00 contra - 02 abstenções)

91

Aprovado por maioria. Passou-se a a ata da Sessão Extraordinária nº 02/2020 - Retificação - linha

92

145. A secretária Iara, esclareceu que a houve um erro no entendimento na redação. O professor

93

Clúvio, solicitou a correção por e-mail em sua fala, pois referia-se à professora Andréa Bordin

94

Schumacher da panificação e não a Andréa Ribeiro Gonçalves. O Presidente do Conselho, Fabrício

95

Sobrosa Affeldt, questionou se todos estavam esclarecidos. Nada havendo, encaminhou a votação.

96

Conferido o quorum, estavam

97

Retificação da Ata da Sessão Extraordinária nº 02/2020, com correção da linha 145. (05 a favor - 00

98

contra - 05 abstenções) Aprovado por maioria. Passou-se ao item incluído em regime de urgência:

99

Assembleias por segmento para preenchimento das vagas remanescentes dos Editais 03/2021 e

100

04/2021. O conselheiro André esclareceu sobre o problema recorrente de vagas remanescentes, e

101

preocupa-se com a participação do segmento discente durante as atividades remotas. Propôs

102

assembleias dos segmentos docente e técnico-administrativo em educação (TAE) para indicação de

103

representantes às comissões permanentes, para ocorrer imediatamente à homologação dos

104

editais 03 e 04/2021 e na ausência de voluntários, que isso ocorresse por sorteio. O Presidente do

105

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, informou que para o preenchimento da COAE, foi realizado por

106

assembleia para os três segmentos no formato virtual. A conselheira Martha relatou uma histórica

107

crise de participação, que foi agravada pela pandemia. Colocou para futura análise, os critérios de

108

impedimento de recondução, tendo em vista, que há colegas, referindo-se aos TAEs, que mesmo

109

possuindo experiência e interesse, são impedidos de continuar participando de uma determinada

110

comissão. Sugeriu que os conselheiros discentes, talvez pudessem contribuir para aumentar a

111

participação do seu segmento nas comissões. O conselheiro André encaminhou o fluxo: primeiro a

112

homologações dos editais 03 e 04/2021, após deliberação da convocação das assembleias,

presentes dez conselheiros.

EM VOTAÇÃO: Aprovação da Ata da Sessão

presentes dez conselheiros. EM VOTAÇÃO: Aprovação da

4
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113

podendo ser indicados ou sorteados todos da comunidade do campus, com ressalva aos discentes,

114

independente de estarem presentes na assembleia.Com o compromisso de encaminhamento da

115

apreciação dos editais até a próxima sessão ordinária. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa

116

Affeldt, encaminhou que cada assembleia fosse presidida por um conselheiro do segmento. E que

117

apenas sejam excluídos da indicação ou sorteio, os inelegíveis regimentalmente. Que nesse

118

período os conselheiros busquem voluntários. A conselheira Suzinara reforçou a importância de

119

deixar claro a participação de todos para a indicação ou sorteio, mesmo ausentes na assembleia,

120

pois a participação nas comissões seria parte das funções dos servidores. O conselheiro André

121

sugeriu uma criar uma comissão para fazer o regramento das assembleias. O Presidente do

122

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, informou o sistema de indicação utilizado nas assembleias por

123

segmento da COAE, e o sorteio utilizado para o CONCAMP, com o nome de todos os servidores do

124

segmento, sendo considerados eleitos na ordem crescente do sorteio, sendo desconsiderados os

125

inelegíveis. A conselheira Juliana sugeriu que não poderiam ser eleitos os condutores da

126

assembleia e integrantes de comissões do Campus, exceto se for intenção do servidor. O

127

conselheiro Pablo questionou a possibilidade da resolução definir os inelegíveis ou delegar a cada

128

assembleia a definição. O conselheiro André considerou apenas os inelegiveis regimentalmente e

129

os que presidirem as assembléias, com a mesma regra para todos os segmentos, evitando assim,

130

possíveis riscos de ilegalidade. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, sugeriu a

131

redação para a resolução: “Art. 2º Não havendo preenchimento das vagas por indicação do

132

segmento, a eleição ocorrerá por sorteio de todos os elegíveis. Parágrafo único: Não poderão ser

133

indicado/as e/ou sorteados/as os presidentes das assembleias e membros da comunidade

134

acadêmica com impedimentos regimentais”. Questionou se todos estavam esclarecidos ou se

135

haveria alguma outra sugrestão. Nada havendo, encaminhou a votação. Conferido o quorum,

136

estavam presentes dez conselheiros, às 16h02min. EM VOTAÇÃO: Assembleias por segmento para

137

preenchimento das vagas remanescentes dos Editais -3/2021 e 04/2021 para as Comissões

138

Permanentes e Comissão Eleitoral Permanente do Campus Porto Alegre. Não havendo

139

preenchimento das vagas por indicação do segmento, a eleição ocorrerá por sorteito de todos os

140

elegíveis. Não poderão ser indicado/as e/ou sorteados/as os presidentes das assembleias e

141

membros da comunidade acadêmica com impedimentos regimentais. (10 a favor - 00 contra - 00

142

abstenção) Aprovado por unanimidade. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, abriu
5
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143

inscrição aos conselheiros para presidir as assembleias. Foi esclarecido que a Secretaria do

144

CONCAMP seria responsável pelo suporte para a assembleia online, com apoio do Gabinete da

145

Direção. Inscreveram-se os conselheiros Ana Caroline Lopes da Cruz, Andre Rosa Martins e

146

Suzinara da Rosa Feijó. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se todos

147

estavam esclarecidos ou se haveria alguma outra sugestão. Nada havendo, encaminhou a votação.

148

Conferido o quorum, estavam

149

Presidência das assembleias: Discente, Ana Caroline Lopes da Cruz; Docente, André Rosa Martins;

150

Técnico-assistente em Administração em Educação, Suzinara da Rosa Feijó. (08 a favor - 00 contra

151

- 02 abstenções) Aprovado por maioria. Passou-se a pauta da convocação, item: 2.a)

152

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

153

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

154

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

155

Comunitária (CAAIC). O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu que haveria

156

comissão sobrecarregada de atividades por natureza das matérias, necessitando reorganização das

157

mesmas, sendo que a CLN solicitou a reorganização devido ao volume de demandas de processos.

158

O conselheiro André, em nome da CLN solicitou a possibilidade de haver um reforço nessa

159

comissão, devida a demanda de processos enviados à CLN, sugerindo mais um TAE e um discente.

160

A conselheira Juliana reforçou a solicitação para a CLN, lembrando que os suplentes não poderiam

161

candidatar-se, Márcia Loureiro da Cunha e Cláudia do Nascimento Wyrvalski. O Presidente do

162

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu que a conselheira suplente Luiza Ludwig Loder

163

encontraria-se afastada do campus, e abriu aos conselheiros para voluntariar-se, em especial na

164

CLN. O conselheiro André, embora devesse ser uma auto-indicação, avaliou que haveria comissão

165

com dois TAEs, e que talvez poderiam ir para a CLN. A conselheira Maristela colocou a

166

possibilidade de renunciar, a fim de poder eleger uma nova chapa, e aumentar um novo membro

167

suplente. A conselheira Suzinara considerou delicado a sugestão, podendo levar ao esvaziamento

168

do conselho. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, colocou em dúvida a

169

possibilidade de deliberar sobre isso no conselho de forma regimental, sendo uma questão

170

individual. A conselheira Ana Caroline informou que o conselheiro Rafael de Borba Costa gostaria

171

de ter maior participação no conselho, e

172

recentemente tornou-se mãe, estando na maternidade no dia de hoje, e talvez com dificuldade de

presentes dez conselheiros, às 16h12min. EM VOTAÇÃO:

que a conselheira Tatiane Oliveira de Oliveira
6
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173

maior participação. Sem deliberação para votação, foi decidido que a presidência entraria em

174

contato com os conselheiros por e-mail, com a finalidade de reorganização das comissões. Passou-

175

se a pauta da convocação, item: 3. Apreciação dos Pareceres da Comissão de Legislação e Normas:

176

a) Processo nº 23368.001067/2019-16 - Solicitação de abertura de Sindicância e/ou PAD. O

177

conselheiro André, relator do parecer da CLN, esclareceu que o recurso solicitava

178

encaminhamento ao Reitor do IFRS a abertura de sindicância e/ou PAD, devido a situação de falta

179

de aprovação das atas de 21/02/2019 (extraordinária) e 28/02/2019 (ordinária) até a data do

180

recurso, em 29/05/2019. Por tratar-se de uma questão interna do conselho, qualquer conselheiro

181

poderia ter solicitado preferência para apreciação das atas, não havendo esse registro.

182

Considerando não ser cábivel de solicitação de PAD ao Reitor do IFRS, o voto da CLN seria pelo não

183

acolhimento do recurso. Recomendou que o conselho estivesse atento as publicações de seus atos.

184

O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, informou que a Secretaria do CONCAMP, com

185

apoio do Gabinete da Direção, tem trabalhado para melhor transparência e publicação dos atos do

186

conselho, exemplificando, a gravação da web reuniões e transmissão ao vivo pelo canal do youtube

187

e pela publicação no site da pauta e documentos das sessões. Abriu a discussão aos conselheiros.

188

Questionou se todos estavam esclarecidos ou se haveria alguma defesa contrária. Conferido o

189

quorum, estavam presentes dez conselheiros, às 16h49min . colocou em votação. EM VOTAÇÃO:

190

proposição de abertura de Comissão Sindicante ou Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para

191

apurar fatos sobre ausência de publicidade de atos e documentos oficiais do Campus Porto Alegre,

192

nos termos do processo nº 23368.001067/2019-16. (00 a favor - 08 contra - 02 abstenções)

193

Rejeitado por maioria.

194

23368.000789/2020-97 - Recurso contra a Ata nº 11/2019/CONCAMP/POA/IFRS - 11ª Reunião

195

Ordinária, 16/12/2019. A conselheira Juliana, relatora do parecer da CLN, descreveu os

196

documentos constantes no processo, relatou que o recurso contestava a demora na apreciação da

197

ata, discordância em partes da redação do texto e tratamento desigual no registro a um item, e

198

esclareceu o voto da CLN acolheu parcialmente o recurso. O Presidente do Conselho, Fabrício

199

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

200

manifestação em contrário. Nada havendo. Conferido o quorum, estavam

201

conselheiro, às 17h03min. EM VOTAÇÃO: prorrogação da sessão por uma hora. (07 a favor - 02

202

contra - 01 abstenção) Aprovado por maioria. A conselheira Suzinara questionou a correção

Passou-se a pauta da convocação, item: 3. b) Processo nº

presentes dez
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203

sugerida nas linhas 61-63, deferida pela CLN, pois a fala é dúbia na interpretação, sugerindo que o

204

registro fosse pelas falas na íntegra. A conselheira Juliana, esclareceu a falta de clareza no áudio, e

205

por isso a sugestão da supressão das linhas 61 a 63, por estarem atendidos nas linhas anteriores, e

206

daria equidade ao não registro da fala da Adriana. O conselheiro André, enfatizou a retirada desse

207

tipo de terminologia na ata, e que o áudio poderia ser disponibilizado para quem o solicitasse. O

208

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

209

haveria alguma defesa contrária. Conferido o quorum, estavam presentes dez conselheiros, às

210

17h18min. Nada havendo, encaminhou a votação. A conselheira Suzinara solicitou votação

211

nominal. EM VOTAÇÃO NOMINAL: aprovar parcialmente o recurso contra a Ata 11/2019 da 11ª

212

Reunião Ordinária de 2019, ocorrida em 16 de dezembro de 2019, nos termos do processo nº

213

23368.000789/2020-97, com correção da minuta de retificação, suprimindo as linhas 61 a 63 da

214

Ata 11/2019. Ana Caroline Lopes da Cruz, abstenção; André Rosa Martins, a favor; Cássio Silva

215

Moreira, a favor; Cristine Stella Thomas, a favor; Fabrício Sobrosa Affeldt, a favor; Juliana Schmitt

216

de Nonohay, a favor; Maristela de Godoy, a favor; Martha Helena Weizenmann, abstenção; Pablo

217

Alberto Lanzoni, a favor; Suzinara da Rosa Feijó, a favor. (08 a favor - 00 contra - 02 abstenções)

218

Aprovado por maioria. Passou-se a pauta da convocação, item: 3. c) Processo nº

219

23368.000873/2020-19 - Encaminha recurso contra a Resolução nº 43/2020. O conselheiro André,

220

relator do parecer da CLN, esclareceu que o recurso solicitava a revogação da resolução, por não

221

cumprir a composição paritária regimental. Esclareceu que, a comissão havia sido destituída pela

222

Resolução nº 54, de 15 de setembro de 2020, cinco dias após o ingresso do recurso. Com isso o

223

voto da CLN seria pelonão acolhimento do recurso, devido a perda de objeto. O Presidente do

224

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu o porquê da criação de comissão ad hoc na época, e

225

com a nova composição do conselho e das comissões CLN, CEPE CAAIC e CAAOF, as comissão ad

226

hoc foram destituídas. Abriu à discussão. Questionou se todos estavam esclarecidos. Conferido o

227

quorum, estavam presentes dez conselheiros, às 17h28min. Nada havendo, encaminhou a votação.

228

EM VOTAÇÃO: acolhimento do recurso contra a Resolução nº 43/2020. (00 a favor - 07 contra - 03

229

abstenções) Rejeitado por maioria. Passou-se a pauta da convocação, item: 4. Assuntos Gerais. O

230

Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, abriu a palavra aos conselheiros. Nada havendo,

231

agradeceu a participação de todos os conselheiros, das intérpretes de libras, secretaria e chefia de

232

gabinete. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho de Campus do IFRS – Campus Porto
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233

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

234

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

235

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

236

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

237

do mês de março de dois mil e vinte um.

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) __________________________________________________
Iuri Correa Soares (suplente) _____________________________________________________
Juliana Schmitt de Nonohay (titular) ______________________________________________
Leonardo de Carvalho Chimendes (titular) __________________________________________
Maristela de Godoy (titular) _____________________________________________________
Martha Helena Weizenmann (titular) _____________________________________________
Pablo Alberto Lanzoni (titular) ___________________________________________________
Carina Paim da Silveira (intérprete de libras) _________________________________________
Ana Beatriz Seitz (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 XXª Reunião Ordinária de xx de abril de 2021.
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