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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 12/2020

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de agosto (08) de dois mil e vinte (2020), às quatorze horas e1

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

wpoa/invite, via web conferência, foi realizada a décima primeira reunião extraordinária do ano de3

2020 do Conselho do Campus, cuja pauta constou no Ofício Circular nº4

191/2020/CONCAMP/POA/IFRS expedido pelo Presidente deste Conselho. Iniciou-se a reunião com5

a presença do Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, da secretária indicada pelo6

presidente, Iara Elisabeth Schneider e dos conselheiros: Adriana de Farias Ramos, Ana Caroline7

Lopes da Cruz, Átila Machado Costa, Cássio Silva Moreira, Cláudia Schreiner, Clúvio Buenno Soares8

Terceiro, Daniela Soares Rodrigues, Filipe Xerxeneski da Silveira, Jaqueline Rosa da Cunha (chegou9

posteriormente a finalização da chamada). Conselheiros ausentes: Juliane Ronange Silva Paim,10

Johnny Bill Brufau Silveira e Agostinho Bombassaro do Amaral (suplente), Tatiane Oliveira de11

Oliveira, Leopoldino Subledia Monteiro e André Dias Mortari (suplente), Marianna Rodrigues12

Vitório e anise Baptista de Medeiros (suplente). Interpretes de libras presentes: Kelen dos Reis13

Soares e Maristela de Godoy. Pauta única: Homologação dos resultados finais do edital nº14

11/2020. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, passou a palavra para a Presidente15

da Comissão Eleitoral ad hoc, Adriana de Farias Ramos. A Presidente da Comissão Eleitoral, Adriana16

de Farias Ramos, esclareceu que em algumas comissões permanentes não foi necessário o17

processo de eleição, por terem inscrições igual ou inferior ao número de vagas existentes. Houve18

eleição para o Conselho do Campus (CONCAMP) no segmento discente e docente, e para as19

Comissões Permanente, CAGGIP e CAGE no segmento docente, sendo eleitos por urna eletrônica.20

O segmento técnico-administrativo para o CONCAMP, foi eleito por assembleia, conforme decisão21

do CONCAMP na última reunião ordinária, de oito de agosto. Foram recebidos dois recursos, os22
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quais a comissão elaborou parecer de resposta, não tendo sido acolhidos, estando registrado nos23

documentos. Conforme o inciso 4º do artigo 4º da Resolução nº 46/2018/CONCAMP/POA/IFRS,24

todos os documentos do processo eleitoral foram publicados, incluindo os recursos, entre a25

publicação do Resultado Final e o envio do processo ao CONCAMP, a afim de contar com a26

documentação completa, até o ofício de encaminhamento ao CONCAMP. Esclareceu que no ofício,27

consta as vagas preenchidas e as vagas remanescentes, colocando a Comissão Eleitoral ad hoc à28

disposição para recondução, para o preenchimento das vagas remanescentes, caso o Conselho29

avalie como pertinente. Informando que a Comissão Eleitoral preocupou-se em conduzir o30

processo de forma transparente e dentro do previsto na legislação, colocando-se à disposição para31

questionamentos e esclarecimentos. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt,32

agradeceu aos membros da Comissão Eleitoral pela condução trabalho. Abriu para33

questionamentos. A Presidente da Comissão Eleitoral, Adriana, fez agradecimento a Secretaria do34

Conselho, Iara Schneider, e a Chefe de Gabinete, Carolina Kruse Ramos, a toda equipe de35

Tecnologia da Informação, em especial, aos colegas Rafael Hansen da Silva e Evandro Manara36

Miletto, pelo auxílio na configuração das listas de votantes e da urna virtual. Informou que, por ser37

Presidente da Comissão Eleitoral, estará abstendo-se de votar por questão de conflito de interesse.38

O conselheiro Átila, também, por ser membro da Comissão Eleitoral, estará abstendo-se de votar39

pelo mesmo motivo. O conselheiro Clúvio, agradeceu a o trabalho da Comissão Eleitoral. Referindo40

sua experiência em votação eletrônica em sua participação sindical, a qual possibilita que um41

maior número de pessoas participem do processo. Assim, considerou que a utilização da urna42

virtual está condizente com os uso de tecnologia no momento atual. Solicitou esclarecimento43

sobre os dois recursos. A conselheira Daniela solicitou a leitura do recurso enviado ao Conselho44

pelo servidor Douglas. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, fez a leitura do recurso45

o qual questiona o processo de escolha dos técnicos-administrativos em educação (TAE). A46

Presidente da Comissão Eleitoral, Adriana, referiu desconhecer a segunda parte do texto do47

recurso, questionando como chegou ao Conselho do Campus. O Presidente do Conselho, Fabrício48

Sobrosa Affeldt, trouxe a reunião para compor uma Comissão ad hoc, por não haver membros na49

CLN no momento. O conselheiro Clúvio, solicitou uma questão de ordem, pois o recurso lido não50

consta nos documentos da Comissão Eleitoral, relatando, também, desconhecer o mesmo.51

Questionou o que seria apreciando nessa reunião: a homologação dos resultado final do Edital52

11/2020 ou o recurso lido. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, que o mesmo53
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chegou posterior a emissão da convocação, e que seria necessário compor uma comissão ad hoc54

para o item objeto de recurso. O conselheiro Clúvio, esclareceu que nessa reunião somente se55

votaria o que consta nos documentos da reunião, e que para o recurso, haveria prazos para isso. O56

Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, sugeriu homologação dos resultados, exceto o57

objeto do recurso lido. A Presidente da Comissão Eleitoral, Adriana de Farias Ramos, posicionou-se58

contra esse encaminhamento. Primeiro, porque a assembleia é prevista no Regimento dos Campi59

do IFRS no paragrafo sexto do artigo 6º, não definindo quando isso deveria ocorrer. Na elaboração60

do edital nº 11/2020, a comissão Optou por não constar no edital, devido a impossibilidade de61

chamar uma assembleia, caso necessário para o segmento discente, por possuir em torno de dois62

mil alunos, não havendo ferramenta para web reunião que comportasse esse número de presentes,63

embora previsto em norma superior. Relatou que o processo de inscrição é uma etapa do processo,64

a qual foi realizada em dois períodos dentro dessa mesma etapa, para permitir a ciência da65

comunidade de vagas remanescentes e poder realizar inscrição. Ao final da etapa de inscrição, foi66

verificado que não houve nenhuma inscrição para o segmento TAE para representantes do67

Conselho do Campus. Como esse segmento possui setenta e cinco servidores, seria possível a68

realização de assembleia. Ressaltou que foi o Conselho do Campus que deliberou favoravelmente a69

realização da assembleia do segmento TAE, convocada pelo Presidente do Conselho, a partir da70

Resolução nº 34/2020. A Comissão Eleitoral entendeu que essa decisão do Conselho é71

hierarquicamente superior ao edital, portanto os itens do edital que referiam o contrários, ficaram72

prescritos. Referiu que não há nenhuma norma que especifique o período da publicação dos73

documentos do processo eleitoral, e que todos os documentos foram publicados seguindo o inciso74

4º do artigo 4º da Resolução nº 46/2018/CONCAMP/POA/IFRS, e que a decisão da publicação do75

processo ao final, foi com a finalidade de contar com a documentação completa. Entendeu,76

também, que a assembleia do segmento é soberana para definir a forma de indicação dos nomes77

para compor os nomes às vagas do segmento ao CONCAMP. A mesma foi presidida pelo Presidente78

do Conselho do Campus, e foi delegado à Presidente da Comissão Eleitoral, a tarefa de prestar os79

esclarecimentos necessários e de acompanhar os procedimentos definidos na assembleia. A80

proposta de conter os setenta e cinco nomes no sorteio foi proposta pela Presidência do Conselho81

e a Comissão Eleitoral acolheu a mesma. Ressaltou que nenhum servidor presente na assembleia82

fez oposição a inclusão de todos os nomes no sorteio, portanto assembleia foi soberana nessa83

decisão. Quanto a justificativa de faltas, considerou ser compromisso do servidor, citando por84
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exemplo, reuniões do conselho, de colegiado, de trabalho, e que isso não seria de forma alguma85

coação. Lembrou que a forma de envio do recurso infringe as normativas do Conselho, fazendo o86

encaminhamento de que o mesmo não seja considerado válido, inclusive, também, pelos87

esclarecimentos feitos a respeito da assembleia. Esclareceu que o recurso da Luiza Loder constou88

nos documentos do processo. Que foi gerado arquivo em PDF de todas as inscrições, e que no89

cabeçalho consta a data e horário em que o formulário foi submetido. Isso, também ocorreu no90

formulário de recurso, havendo comprovação das datas em que foram realizados. Informou que no91

recurso, a servidora Luiza Loder, solicitou a retirada de seu nome do sorteio, por estar ausente na92

assembleia, devido a consulta médica. Ressaltou que a assembleia foi soberana na decisão, e que a93

Comissão Eleitoral, não teria gerência sobre isso, inclusive que por ter sido deliberada pelo94

Conselho do Campus. Informou que recomendou que a servidora Luiza Loder encaminhasse95

recurso ao CONCAMP. Respondendo ao questionamento do conselheiro Cássio, informou que os96

TAES Luiza e Antonio não estavam presentes na assembleia. A pedido da conselheira Daniela, o97

Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt leu o texto das linhas entre 83 e 91, esclarecendo98

que os impedimentos seriam os previstos em lei e normativas. Também a pedido da conselheira,99

fez a leitura resposta ao recurso da servidora Luiza Loder. O conselheiro Cássio, solicitou100

esclarecimento sobre a forma do sorteio à Comissão Eleitoral. A Presidente da Comissão Eleitoral,101

Adriana de Farias Ramos, novamente referiu o paragrafo 6º do artigo 6º Regimento dos Campi,102

informando que não haveria nenhuma norma a respeito de formato de sorteio, somente os103

presentes ou todos do segmento, por isso a assembleia é soberana na decisão, repetindo que não104

houve oposição de nenhum TAEs presentes com respeito a inclusão de todos os nomes no sorteio,105

sendo a mesma legítima e soberana nessa decisão. Defendeu o trabalho da comissão e a decisão106

da assembleia, colocando-se contra, qualquer tentativa de macular o trabalho feito. Fez o107

encaminhamento de homologar todo o resultado do edital, aprovado pela assembleia, ou não108

homologar nada. Informou a retirada dos membros da Comissão Eleitoral para recondução,109

informada anteriormente. Registrou o constrangimento que os membros da Comissão Eleitoral110

estão sendo submetidos pelo ex-conselheiro. A conselheira Daniela relatou não concordar com a111

decisão da assembleia. A conselheira Jaqueline colocou em dúvida a participação no CONCAMP,112

dos TAES insatisfeitos com o resultado do sorteio para fazer a homologação do mesmo. O113

Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, informou que um dos sorteados não114

encaminhou justificativa da falta. A Presidente da Comissão Eleitoral, Adriana de Farias Ramos,115
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informou estarem cientes do risco dos sorteados participarem parcialmente do conselho, porém,116

nenhum TAE apresentou interesse em participar, não havendo chapas inscritos. A Resolução nº117

54/CONSUP obrigam os três segmentos a terem quatro representantes no CONCAMP, portanto há118

a obrigação do servidor em fazê-lo. O fato dos conselheiros estarem sendo questionados o tempo119

inteiro, de forma tóxica, independente do trabalho. A eleição era necessária e a assembleia foi120

soberana. O nome de todos os nomes no sorteio, trouxe transparência ao sistema, e considerou121

ser uma estratégia injusta, não comparecer a assembleia, para não participar do sorteio. Referiu122

que há dispositivos de perda de mandato. Informou que conversou diretamente com a servidora123

Luiza, devido a mesma estar em processo de tratamento psicológico, e recomendou que a mesma124

enviasse um recurso ao Conselho do Campus, sendo que a servidora Luiza informou que não teria125

mais interesse em recorrer. O conselheiro Clúvio fez o encaminhamento de separar a homologação126

do resultado final do Conselho do Campus e após das Comissões Permanentes. Com relação, ao127

Conselho de Campus, citou a questão de ordem levantada anteriormente, considerando que o128

recurso não poderia ser analisado nesse momento, pois o recurso não foi direcionado à Comissão129

Eleitoral e sim ao CONCAMP. Questionou a ausência de formação de chapa por afinidade no130

sorteio, embora não exista nenhuma normativa a respeito. Considerou que não havendo nenhum131

inscrito, a assembleia foi a forma de contornar o problema. Informou concordar em aprovar o132

trabalho da Comissão Eleitoral, pois o trabalho ocorreu de forma transparente. O fato da servidora133

Luiza discordar do sorteio, isso não invalidaria o processo. O conselheiro Cássio questionou,134

também, a ausência de formação de chapa por afinidade no sorteio, o qual foi esclarecido pela135

Presidente da Comissão Eleitoral. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu136

que a reunião ordinária ocorreu no dia dez de agosto (segunda-feira) e a assembleia no dia137

quatorze de agosto (sexta-feira). A conselheira Cláudia colocou que temos obrigações como138

servidores públicos, não cabendo não a idéia de não ir a assembleia para não ser votado.139

Referendou a decisão da assembleia, composta por servidores que se dispuseram a cumprir com o140

seu dever de estarem presentes mesma por convocação. Salientou, que foi previsto, que sorteados141

com impedimento poderiam recursar sua indicação. Recomendou a aprovação do resultado do142

processo eleitoral. O conselheiro Cássio encaminhou homologar o Resultado Final do Edital nº143

11/2020, com a exclusão da chapa: Cristine Stella Thomas (titular) e Luiza Ludwig Loder (suplente).144

A conselheira Daniela encaminhou homologar excluindo os nomes dos servidores Luiza e Antônio,145

ausentes na assembleia. O conselheiro Clúvio referiu que, do ponto de vista de solidariedade146
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concordou com as falas dos conselheiros Cássio e Daniela, porém, referiu que algumas atividades147

fazem parte da nossa obrigação como servidores públicos. Embora discordando do procedimento148

em uma situação discricionária, os documentos do processo eleitoral são claros e seguem as149

prerrogativas legais e das normativas. Após as discussões entre os conselheiros, o Presidente do150

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, decidiu encaminhar a votação da homologação do resultado151

final do Edital nº 11/2020, em duas etapas: primeiro os representantes eleitos ao CONCAMP e em152

segundo os representantes eleitos às Comissões Permanentes. A conselheira Jaqueline solicitou153

votação nominal. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se todos os154

conselheiros estavam esclarecidos, nada havendo a esclarecer. Questionou se a conselheira155

Daniela gostaria de ter a palavra, mas a mesma não respondeu. Colocou em votação a primeira156

partedo encaminhamento: EM VOTAÇÃO NOMINAL: Homologação do Resultado Final do Edital nº157

11/2020/CPOA/IFRS - eleição dos representantes ao Conselhodo Campus Porto Alegre do IFRS158

(CONCAMP) do Campus Porto Alegre: SEGMENTO DISCENTE (eleitos por votação em urna159

eletrônica): Ana Caroline Lopes da Cruz (titular) e Rafael de Borba Costa (suplente); Elizabete160

Machado de Figueiredo (titular) e Scarlet Abreu de Freitas (suplente); Tatiane Oliveira de Oliveira161

(titular) e Lucas Bueno da Rosa (suplente); Leonardo De Carvalho Chimendes (titular) e José162

Roberto da Cruz Júnior (suplente). SEGMENTO DOCENTE (eleitos por votação em urna eletrônica):163

Juliana Schmitt de Nonohay (titular) e Claudia do Nascimento Wyrvalski (suplente); Cássio Silva164

Moreira (titular) e Alex Martins de Oliveira (suplente); André Rosa Martins (titular) e Márcia165

Loureiro da Cunha (suplente); Pablo Alberto Lanzoni (titular) e Iuri Correa Soares (suplente).166

SEGMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO (eleitos em assembleia, conforme Art. 6º,167

§ 6º da Resolução Consup nº 054/2017 e Resolução Concamp nº 34/2020): Suzinara da Rosa Feijó168

(titular) e Juliane Ronange Silva Paim (suplente); Tiane Pacheco Lovatel (titular) e Maristela de169

Godoy (suplente); Cristine Stella Thomas (titular) e Luiza Ludwig Loder (suplente); Martha Helena170

Weizenmann (titular) e Antônio Claito Dias de Oliveira (suplente): Ana Caroline Lopes da Cruz - a171

favor; Cássio Silva Moreira - abstenção; Cláudia Schreiner - a favor; Clúvio Buenno Soares Terceiro -172

a favor; Daniela Soares Rodrigues - contra; Fabrício Sobrosa Affeldt - a favor; Filipe Xerxeneski da173

Silveira - a favor; Jaqueline Rosa da Cunha - abstenção. Justificaram sua abstenção por serem174

membros da comissão eleitoral, os conselheiros: Adriana de Farias Ramos - abstenção; Átila175

Machado Costa - abstenção. (05 a favor - 01 contra - 04 abstenção). Aprovado por maioria. A176

conselheira Daniela questionou ter solicitado uma questão de ordem para ler o artigo 71, porém a177
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solicitação não foi ouvido no áudio. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, solicitou178

que a conselheira apresentasse a questão de ordem, porém a mesma declinou. Foi realizado a179

contagem dos conselheiros presentes, estando presentes nove conselheiros. O Presidente do180

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se todos os conselheiros estavam esclarecidos,181

nada havendo a esclarecer. Colocou em votação a segunda parte do encaminhamento:182

Representantes eleitos para: Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino - CAGE do183

Campus Porto Alegre do IFRS: SEGMENTO DISCENTE: Leonardo de Carvalho Chimendes, (titular) e184

José Roberto da Cruz Júnior (suplente); Eduarda da Luz Almeida (titular) e Sumari Netto Infantini185

da Silva (suplente). SEGMENTO DOCENTE: Aline Grunewald Nichele (titular) e Gabriela Fernanda Cé186

Luft (suplente); Karen Selbach Borges (titular) e Tanisi Pereira de Carvalho (suplente); Clarissa de187

Godoy Menezes (titular) e Claudia Schreiner (suplente). SEGMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO:188

Gabriel Fernandes Silveira (titular) e Renata Geni Barbosa Martin (suplente).Comissão de189

Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa - CAGPPI do Campus Porto Alegre do IFRS: SEGMENTO190

DISCENTE: Arthur de Castro Fraga (titular), e Gabriele Trentini Feijó (suplente); SEGMENTO191

DOCENTE: Liliane Madruga Prestes (titular), e Juliana Schmitt de Nonohay (suplente); Silvia de192

Castro Bertagnolli (titular) e Carine Bueira Loureiro (suplente); Andréia Modrzejewski Zucolotto193

(titular) e Aline Grunewald Nichele (suplente). SEGMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO: Denise194

Luzia Wolff (titular) e Filipe Xerxeneski da Silveira (suplente). Comissão de Avaliação e195

Gerenciamento de Ações de Extensão - CGAE do Campus Porto Alegre do IFRS: SEGMENTO196

DISCENTE: Arthur de Castro Fraga (titular) e Gabriele Trentini Feijó (suplente); Sumari Netto197

Infantini da Silva (titular) e Eduarda da Luz Almeida (suplente); Valesca Martins Thumé (titular) e198

Dassuen Tzanovitch Datsch (suplente). SEGMENTO DOCENTE: Renata Dias Silveira (titular) e Celson199

Roberto Canto Silva (suplente); Cláudia Schreiner (titular) e Clarissa de Godoy Menezes (suplente);200

Ângelo Cássio Magalhães Horn (titular) e Bianca Vianna Irigoyen (suplente). SEGMENTO TÉCNICO-201

ADMINISTRATIVO: Cristine Stella Thomas (titular) e Tiane Pacheco Lovatel (suplente); Cinara dos202

Santos Costa (titular) e Suzinara da Rosa Feijó (suplente): Ana Caroline Lopes da Cruz - a favor;203

Cássio Silva Moreira - a favor; Clúvio Buenno Soares Terceiro - a favor; Daniela Soares Rodrigues -204

abstenção; Fabrício Sobrosa Affeldt - a favor; Filipe Xerxeneski da Silveira - a favor; Jaqueline Rosa205

da Cunha - a favor. Justificaram sua abstenção por serem membros da comissão eleitoral, os206

conselheiros: Adriana de Farias Ramos - abstenção; Átila Machado Costa - abstenção. (06 a favor -207

00 contra - 03 abstenção). Aprovado por maioria. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa208
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Affeldt, agradeceu aos membros da Comissão Eleitoral, as interpretes de libras Maristela e Kelen, a209

Chefe de Gabinete, Carolina e Secretária do Conselho,Iara, pela parte tecnológica, e a todos os210

conselheiros. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho do Campus Porto Alegre do IFRS,211

Fabrício Sobrosa Affeldt, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Iara Elisabeth212

Schneider, Secretária do Conselho de Campus, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada,213

será assinada por mim e pelos presentes. O teor completo da plenária encontra-se em gravação de214

áudio a disposição na Secretaria do CONCAMP. Porto Alegre, vinte e quatro dias do mês de agosto215

de dois mil e vinte.216

Fabrício Sobrosa Affeldt, _______________________________________________________
(Presidente)

Iara Elisabeth Schneider _______________________________________________________
(Secretária)

Adriana de Farias Ramos _______________________________________________________

Ana Caroline Lopes da Cruz _____________________________________________________

Átila Machado Costa __________________________________________________________

Cássio Silva Moreira ___________________________________________________________

Cláudia Schreiner _____________________________________________________________

Clúvio Buenno Soares Terceiro ___________________________________________________

Filipe Xerxeneski da Silveira ______________________________________________________

Jaqueline Rosa da Cunha _______________________________________________________

Kelen dos Reis Soares (intérprete de libras) _________________________________________

Maristela de Godoy (intérprete de libras) __________________________________________

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

Ata aprovada na 7ª Reunião Ordinária de 08 de setembro de 2020.


