
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

Ata nº 07/2019 Reunião Extraordinária do CONCAMP - Página 1 de 3

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

CONSELHO DO CAMPUS

GESTÃO 2018/2020

ATA Nº 07/2019

Aos vinte e seis (26) dias do mês de agosto (08) de dois mil e dezenove (2019), às1

quatorze horas e cinquenta e um minutos (14h51), 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 290/2019/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: Adriana de Farias Ramos, Andréa Ribeiro Gonçalves9

(suplente), Clúvio Buenno Soares Terceiro, Cláudia Schreiner, Denise Luzia Wolff,10

Douglas Neves Ricalde, Filipe Xerxeneski da Silveira, Henrique Leonardi de Oliveira,11

Marcelo Mallet Siqueira Campos e Matheus Moura da Silva (suplente). Após segunda12

convocação, o presidente consultou os conselheiros sobre a instalação da sessão, ao que13

foi aceito pela plenária. Iniciando-se a discussão da pauta. Item 1, alínea a -14

Homologação da Comissão Eleitoral do Campus Porto Alegre para o processo de15

consulta 2020/2014 de Reitor (a) e Diretor(a)-Geral. O presidente passa a relatar os16

nomes escolhidos nas assembleias dos dias 22/08 (discentes) e 23/08 (docentes e técnic-17

administrativos): I) do segmento técnico-administrativo em educação foram escolhidos18

três membros titulares e dois suplentes: Suzinara da Rosa Feijó (titular); Juliane Ronange19

Silva Paim (titular); Maristela de Godoy (titular); Iara Elisabeth Schneider (suplente) e;20

Janaina Ferreira Viegas (suplente); II) do segmento docente foram escolhidos dois21

membros titulares e dois suplentes: Bianca Vianna Irigoyen (titular); Odoaldo Ivo22

Rochefort Neto (titular); Cristina Rorig Goulart (suplente) e; Luciana Sauer Fontana23

(suplente); do segmento discenteforam escolhidos um membro titular e dois suplentes:24

Ana Carolina Lopes da Cruz (titular); Ana Laura Ribeiro dos Santos (suplente); Charles de25

Jesus da Silva Netto (suplente). Os demais membros - Liliane Madruga Prestes do26

segmento docente; Jozeane da Rosa Vianna e Katysuki da Rosa Rossini Machado, ambas27

do semento discente -, já haviam sido escolhidos em processo eleitoral aberto pelo28

Edital nº 01/2019/CS. O conselheiro Douglas solicita vista do processo, informando que29

possui dúvidas em relação à legalidade das inscrições; afirma não conhecer todos os30

nomes e não sabe se estão cumprindo todas as regras e por isso pede vista do processo31

pois não sente-se a vontade para votar na matéria sem ter tido acesso prévio à32

documentação. Item 1, alínea b – Homologação da Comissão eleitoral ad hoc para33

escolha de representantes discentes no Conselho Superior (CONSUP), no Conselho do34

Campus, na Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino (CAGE), na Comissão35

de Gerenciamento de Ações de Extensão (CGAE) e na Comissão de Avaliação e Gestão36
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de Projeto de Pesquisa e Inovação (CAGPPI). Foram indicados os nomes de Ana Maria37

de Jesus Cardoso, Rafael Borba da Costa e Lucas Bueno da Silva. Em votação a38

homologação dos nomes: Aprovado com uma abstenção do conselheiro Douglas. Item 1,39

alínea c – Homologação da escolha de membros titulares e suplentes na Comissão40

Permanente de Pessoal Docente (CPPD). Foram escolhidos em assembleia do segmento41

docente os membros TITULARES: Ângelo Cássio Magalhães Horn; Maria Cláudia Kirsch42

Bíssigo; Eliana Vaz Huber; Cibele Schwanke; Bianca Vianna Irigoyen; Audrea da Costa43

Martins e; Márcia Bundchen; e os membros SUPLENTES: Clarissa de Godoy Menezes e44

Suelena de Araújo Borges Horn. Em votação a homologação dos nomes: Aprovado com45

uma abstenção. Antes do início do próximo item da pauta o secretário da reunião46

informa à plenária que devido a um lapso a reunião não está sendo gravada pela47

secretaria. Como o conselheiro Douglas está realizando a gravação, o secretário solicita a48

disponibilidade do áudio da reunião, a qual o conselheiro Douglas consente. Item 1,49

alínea d – Homologação da escolha dos membros titulares e suplentes do segmento50

técnico-administrativo para a Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino51

(CAGE). Foram escolhidos em assembleia as seguintes representações: 1ª chapa - Renata52

Geni Barbosa Martins (titular) e Luciane Fernandes (suplente); 2ª chapa - Gabriel53

Fernandes Silveira (titular) e Antônio Claito Dias de Oliveira (suplente). O conselheiro54

Douglas solicita vista do presente processo. Item 2 - Escolha de três representantes da55

sociedade civil organizada e de um respectivo suplente para compor o quadro de56

membros da CPA Local (conforme Regimento, Seção II, Art. 5º). O presidente informa57

que o Regimento da CPA do IFRS estabelece que a escolha dos membros externos pode58

ser feita através de edital lançado pela direção do campus ou através da convocação de59

assembleia. A proposta da presidência seria o lançamento de edital nos moldes da60

escolha para a representação externa do Concamp: são abertas inscrições para as61

entidades e a eleição é feita pelos membros do Conselho em reunião. Proposta:62

autorização para a direção-geral publicar edital para inscrição de membros da sociedade63

civil para a Comissão Própria de Avaliação do Campus Porto Alegre (CPA-Local), a serem64

eleitos pelo Conselho do Campus. Em votação: aprovado por unanimidade. Nada mais65

havendo a constar, eu, Emmanuel de Bem, lavrei a presente ata que, após lida e66

aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre, vinte e seis de agosto67

de dois mil e dezenove.68

Marcelo Augusto Rauh Schmitt ___________________________________________

(Presidente)

Emmanuel de Bem ___________________________________________

(Secretário Interino)
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Adriana de Farias Ramos __________________________________________________

Andréa Ribeiro Gonçalves _________________________________________________

Cláudia Schreiner ________________________________________________________

Clúvio Buenno Soares Terceiro______________________________________________

Denise Luzia Wolff _______________________________________________________

Douglas Neves Ricalde ____________________________________________________

Filipe Xerxeneski da Silveira ________________________________________________

Henrique Leonardi de Oliveira (suplente) ____________________________________

Marcelo Mallet Siqueira Campos____________________________________________

Matheus Moura da Silva___________________________________________________

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


