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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

CONSELHO DO CAMPUS

GESTÃO 2018/2020

ATA Nº 08/2019

Aos vinte e oito (28) dias do mês de agosto (08) de dois mil e dezenove (2019), às1

quatorze horas e trinta e cinco minutos (14h35), na Sala de Convenções (nono andar/2

Torre Norte) do prédio sede do Campus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação3

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – sito à rua Coronel Vicente, 281, no bairro4

Centro Histórico desta capital, reuniu-se o Conselho de Campus, cuja pauta constou no5

Ofício-Circular nº 292/2019/CONCAMP/POA/IFRS expedido pelo Presidente deste6

Conselho. Além da presença do presidente deste Conselho, Marcelo Augusto Rauh7

Schmitt, do secretário interino indicado pelo presidente, Emmanuel de Bem, estavam8

presentes os conselheiros: Ângelo Cássio Magalhães Horn (suplente), Cássio Silva9

Moreira, Cláudia Schreiner, Denise Luzia Wolff, Douglas Neves Ricalde, Henrique10

Leonardi de Oliveira (suplente), Jaqueline Rosa da Cunha, Matheus Moura da Silva11

(suplente), Suzinara da Rosa Feijó (suplente). Justificaram a ausência os conselheiros:12

Filipe Xerxenerski da Silveira e Clúvio Bueno Soares Terceiro. Iniciando-se a discussão da13

pauta de item único. Homologação da Comissão Eleitoral do Campus Porto Alegre para14

o processo de consulta 2020/2024 de Reitor(a) e Diretor(a)-Geral (Processo nº15

23368.002051/2019-21). O conselheiro Douglas Neves Ricalde realiza a leitura de seu16

parecer de vista ao processo supracitado. Por fim, o conselheiro vota pela rejeição dos17

nomes apresentados ao Conselho de Campus na reunião do dia 26/08/2019 para18

comporem a Comissão Eleitoral do Campus Porto Alegre para o processo de consulta19

2020/2024 de Reitor(a) e Diretor(a)-Geral, visto que não teriam sido respeitadas20

integralmente as formalidades do processo deflagrado pelo Conselho Superior do IFRS.21

O presidente pergunta se algum dos conselheiros gostaria de ser manifestar com relação22

ao tema. A conselheira Cláudia expõe que segundo seu entendimento as assembleias23

realizadas haviam sido deliberadas por esse próprio conselho em reunião ocorrida em24

19/08/2019, ao que o presidente confirma. Com a palavra o conselheiro Douglas. Afirma25

que as assembleias foram deliberadas pelo Concamp, mas considera que as26

formalidades estabelecidas no Edital para escolha da Comissão Eleitoral não foram27

respeitadas, já que esse estabelecia que cada participante deveria votar em apenas um28

candidato e não escolhidos por aclamação, como consta nas atas. Diante disso o29

conselheiro indica outros nomes para compor a comissão eleitoral. Com a palavra o30

presidente. Afirma que as escolhas das assembleias não infringiram o regimento, pois o31

mesmo estabelece que no caso de não haver membros eleitos o Conselho do Campus32

dever definir esses membros. O que será feito nesse momento, pois será votado se o33

Concamp respeitará a decisão das assembleias que o próprio conselho determinou ou se34

irá indicar outros nomes. Pelo que já está encaminhado, teremos os nomes definidos em35

assembleia e os nomes indicados pelo conselheiro Douglas. Com a palavra o conselheiro36
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Douglas. Os nomes indicados por segmento. Segmento técnico-administrativo: Juliana37

Prediger (titular), Carlos Eduardo Saraiva Mauer (titular), Marcos Dias Mathies (titular),38

Ricardo Costa da Rosa (suplente) e Cristine Stella Thomas (suplente). Justifica as39

indicações, pois são servidores que ficarão afastados da instituição, conforme aprovado40

pelo Conselho do Campus, e uma delas possui horário reduzido, também aprovado pelo41

conselho, então julga que os colegas tem uma contribuição a dar para a comunidade42

neste momento. Do segmento docente, indica: Bianca Vianna Irigoyen (titular), Luzia43

Kasper (titular), Walter Karwatzki (suplente) e Willy Ricardo Petersen Filho (suplente).44

Caso alguns deles esteja afastado, indica o professor William Jerônimo Gontijo Silva.45

Justifica suas indicações tendo em vista a carga-horária desses docentes para esse46

semestre em sala de aula, verificada no site da instituição. Após alguns esclarecimentos47

da plenária, o conselheiro opta por inverter a indicação, passando ao docente William48

Silva como suplente e o docente Willi Filho como opção. A conselheira Jaqueline49

pergunta ao conselheiro Douglas se os docentes foram contatados ao que o conselheiro50

responde que os está indicando com base em um critério pessoal. Com a palavra o51

presidente. Serão colocadas em votação duas listas de nomes. I) a lista de nomes52

escolhida nas assembleias: pelos docentes, Bianca Vianna Irigoyen (titular); Odoaldo Ivo53

Rochefort Neto (titular); Cristina Rorig Goulart (suplente) e; Luciana Sauer Fontana54

(suplente); pelos técnico-administrativos, Suzinara da Rosa Feijó (titular); Juliane55

Ronange Silva Paim (titular); Maristela de Godoy (titular); Iara Elisabeth Schneider56

(suplente) e; Janaina Ferreira Viegas (suplente). II) a lista de nomes indicados pelo57

conselheiro Douglas: pelos docentes, Bianca Vianna Irigoyen (titular), Luzia Kasper58

(titular), Walter Karwatzki (suplente) e William Jerônimo Gontijo Silva (suplente); pelos59

técnico-administrativos, Juliana Prediger (titular), Carlos Eduardo Saraiva Mauer (titular),60

Marcos Dias Mathies (titular), Ricardo Costa da Rosa (suplente) e Cristine Stella Thomas61

(suplente). O conselheiro Douglas gostaria de fazer uma defesa contrária à indicação das62

servidoras Suzinara da Rosa Feijó e Juliane Ronange Silva Paim, pois ambas são63

conselheiras suplentes do Conselho de Campus. Julga não ser pertinente que o conselho64

indique membros do próprio órgão. O presidente esclarece que essas servidoras65

colocaram-se à disposição para participar. O conselheiro Douglas solicita votação66

nominal. O presidente estabelece que na votação os conselheiros deverão votar em uma67

das seguintes opções: a) lista das assembleias ou b) lista do conselheiro Douglas. Em68

votação: Ângelo, lista das asssembleias; Cássio, abstenção; Cláudia, lista das assembleias;69

Jaqueline, lista do conselheiro Douglas; Denise, lista das assembleias; Douglas, lista do70

conselheiro Douglas; Henrique, lista das assembleias; Suzinara, abstenção; Matheus,71

lista das assembleias; Presidente, lista das assembleias. Aprovada a lista das assembleias72

com 06 (seis) votos contra 02 (dois) votos na lista do conselheiro Douglas e 02 (duas)73

abstenções. Com relação aos membros discentes, o secretário explica que houve uma74

errata ao documento entregue originalmente pelos estudantes (fl. 18 do processo), em75

que contava nomes incompletos de alguns discentes e não eram apresentados os76

números de matrícula. Foi incluído no processo um documento assinado por membros77
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do Diretório Acadêmico e do Grêmio Estudantil que corrige e complementa as78

informações (fl. 19 do processo), bem como os comprovantes de matrícula de todos os79

membros discentes (fls. 20-25 do processo). O presidente coloca em votação as80

indicações dos estudantes. Em votação: 07 (sete) votos a favor e 01 (uma) abstenção.81

Nada mais havendo a constar eu, Emmanuel de Bem, lavrei a presente ata que, após lida82

e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre, vinte e oito de83

agosto de dois mil e dezenove.84

Marcelo Augusto Rauh Schmitt ____________________________________________

(Presidente)

Emmanuel de Bem _______________________________________________________

(Secretário Interino)

Ângelo Cássio Magalhães Horn _____________________________________________

Cassio Silva Moreira ______________________________________________________

Cláudia Schreiner ________________________________________________________

Denise Luzia Wolff _______________________________________________________

Douglas Neves Ricalde ____________________________________________________

Henrique Leonardi de Oliveira (suplente) _____________________________________

Jaqueline Rosa da Cunha __________________________________________________

Matheus Moura da Silva___________________________________________________

Suzinara da Rosa Feijó ____________________________________________________

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


