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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 11/2020

Aos trinta e um (31) dias do mês de julho (07) de dois mil e vinte (2020), às quatorze horas e oito1

minutos (14h08min), 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

174/2020/CONCAMP/POA/IFRS expedido pelo Presidente deste Conselho. Iniciou-se a reunião5

com 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 (chegou às 14h23min), Átila Machado Costa (chegou às 14h30min), Cássio Silva8

Moreira, Clúvio Buenno Soares Terceiro, Henrique Leonardi de Oliveira, Jaqueline Rosa da Cunha,9

Johnny Bill Brufau Silveira. Conselheiros ausentes: Cláudia Schreiner (em período de férias) e André10

Rosa Martins (suplente), Daniela Soares Rodrigues, Filipe Xerxeneski da Silveira, Tatiane Oliveira de11

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

Vitório e Tanise Baptista de Medeiros (suplente). Interpretes de libras presentes: Ana Beatriz Seitz,13

Janaina Viegas e Maristela de Godoy. Passou-se à apreciação da pauta única: Processo nº14

223368.000792/2020-19 - processo eleitoral para escolha dos representantes da comunidade15

acadêmica do Campus Porto Alegre para o Conselho Superior (CONSUP) do Instituto Federal de16

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul -IFRS - 2020. O Presidente do Conselho,17

Fabrício Sobrosa Affeldt, iniciou apresentando o processo nº 23368.000792/2020-19, referente ao18

Edital nº 10/2020/CPOA/IFRS, cadastrado em 23 de junho de 2020 no sistema de cadastramento19

de processos do SIGAA, encaminhado ao conselho pelo Ofício nº 03/2020 da Comissão Eleitoral ad20

hoc - Portaria nº 118/2020/DG/CPOA/IFRS. Fez a leitura do ofício referido. Fez referência ao21

parecer da Procuradoria do IFRS a respeito dos discentes menores de idade. Agradeceu aos22
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membros da comissão eleitoral pelo trabalho realizado. Informou que no segmento discente e23

técnico-administrativo em educação houve somente inscrição de chapa única. No segmento24

docente houveram duas chapas inscritas. O Resultado Final da eleição foi: segmento discente: Ana25

Caroline Lopes da Cruz (titular) e Tatiane Oliveira de Oliveira (suplente); segmento docente:26

Marcelo Augusto Rauh Schmitt (titular) e Juliana Schmitt de Nonohay (suplente); segmento27

técnico-administrativo em educação: Adriano Rodrigues José (titular) e Suzinara da Rosa Feijó28

(suplente) . O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, consultou os conselheiros para29

abrir a palavra a Presidente da Comissão Eleitoral ad hoc, Liliane Prestes Madruga. EM VOTAÇÃO30

NOMINAL: Autorização para palavra da servidora Liliane Madruga Prestes, Presidente da Comissão31

Eleitoral ad hoc - Portaria nº 118/2020/DG/CPOA/IFRS: Adriana de Farias Ramos - a favor; Cássio32

Silva Moreira - a favor; Clúvio Buenno Soares Terceiro - a favor; Fabrício Sobrosa Affeldt - a favor;33

Henrique Leonardi de Oliveira - a favor; Jaqueline Rosa da Cunha - a favor; Johnny Bill Brufau34

Silveira - a favor; Juliane Ronange Silva Paim - a favor. (08 a favor - 00 contra - 00 abstenção).35

Aprovado por unanimidade. A Presidente da Comissão Eleitoral ad hoc, Liliane Prestes Madruga,36

relatou o que procedimento inicial foi de anulação do Edital nº 09/2020/CPOA/IFRS, por ter dois37

membros técnico-administrativo em educação na comissão e a inobservância do inciso I do artigo38

4º da Resolução nº 46/2018/CONCAMP/CPOA/IFRS, não proporcionando o mínimo de 03 dias úteis39

para iniciar as inscrições das chapas, tendo sido redigido pela comissão eleitoral designada na40

Portaria 96/2020/DG/CPOA/IFRS. Os membros da da mesma, concordaram em aceitar recompor a41

nova comissão, como aprendizado nas correções do trabalho e aprimorar o processo. A comissão,42

primeiramente, fez uma varredura em busca de todas as normativas do IFRS em relação a processo43

eleitoral. Também foram vistos editais de outros campi com relação a presença de menores de44

idade nos conselhos dos campi e os critérios de desempate, identificando diferentes45

procedimentos entre os campi . Por não ter localizado normativas referentes aos assuntos, foi feito46

questionamento à Procuradoria Jurídica do IFRS. Em resposta, recebemos o Parecer47

00056/2020/PF/IFRS/PFIFRIOGRANDEDOSUL/PGF/AGU, o qual informou que devido as atribuições48

do CONSUP, somente alunos maiores de idade poderiam ser inscritos no processo. Também,49

esclareceu os procedimentos legais de desempate no serviço público federal. A Resolução50

98//2014/CONSUP/IFRS, esclareceu o critério para o colégio eleitoral. Todos os documentos51

reguladores foram publicizados à comunidade acadêmica. Sugeriu a compilação dessas normativa52
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para encaminhamento às próximas comissões eleitorais. Relatou que no segmento discente e53

técnico-administrativo em educação houve somente inscrição de chapa única. No segmento54

docente houveram duas chapas inscritas, para a qual foi utilizado a Urna Virtual para a votação. Foi55

aberto um período de teste da Urna Virtual, não chegando à comissão, nenhum questionamento a56

respeito do funcionamento da mesma, bem como no dia da votação. Todos os documentos foram57

anexados ao processo, estando a comissão à disposição para outros esclarecimentos. Agradeceu a58

confiança depositada à comissão, composta por ela, Kenya e Iara. O Presidente do Conselho,59

Fabrício Sobrosa Affeldt, agradecendo mais uma vez aos membros da comissão, fez a leitura do60

Resultado Final do Edital nº 10/2020/POA/IFRS- eleição dos representantes ao Conselho Superior61

do IFRS (CONSUP) do Campus Porto Alegre: segmento discente: Ana Caroline Lopes da Cruz (titular)62

e Tatiane Oliveira de Oliveira (suplente); segmento docente: Marcelo Augusto Rauh Schmitt (titular)63

e Juliana Schmitt de Nonohay (suplente); segmento técnico-administrativo em educação: Adriano64

Rodrigues José (titular) e Suzinara da Rosa Feijó (suplente). Abriu a palavra aos conselheiros. O65

conselheiros Clúvio cumprimentando a todos, parabenizou os colegas da comissão eleitoral,66

sabendo das dificuldades na disputa do segmento docente, em um momento de trabalho remoto,67

havendo muita atividade em redes sociais. Referiu, que embora a condução do problema no edital68

anterior, em seu entendimento poderia ter sido diferente, ressaltou a tranquilidade e maturidade69

da comissão para reconduzir o processo. Parabenizou a comissão, em especial a colega Liliane70

Madruga Prestes, que ficou a frente do trabalho, como presidente da comissão. Resultado Final71

Representantes ao Conselho Superior do IFRS (CONSUP) do Campus Porto Alegre. A servidora72

Liliane falou que percebido o equívoco houve preocupação em corrigi-lo e reforçou a sugestão73

quanto a compilação de um regramento mais específico para as comissões eleitorais, a nível do74

campus ou do IFRS como um todo. O questionamento à Procuradoria e à Secretaria do CUNSUP foi75

com a intenção de esclarecer os procedimentos que estavam sendo questionados. Mais uma vez76

agradeceu a confiança recebida. As 14h34min foi refeita a contagem do quórum, sendo nove77

conselheiros presentes. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, referiu a importância78

da homologação do resultado final da eleição, informando e a convocação para a 4ª reunião79

extraordinária do CONSUP,no dia 06 de agosto de 2020, às 09h, sendo importante a participação80

dos representantes do Campus Porto Alegre. Agradeceu a conselheira Ana Caroline, presente a81

reunião, por ter-se disponibilizado à representar os discentes no CONSUP, bem como os servidores82
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do segmento docente e técnico-administrativo em educação, parabenizando a todos eleitos.83

Questionou se algum conselheiro gostaria da palavra, ou fala contrária, ou ainda um84

encaminhamento diferente que a homologação, nada havendo.EM VOTAÇÃO NOMINAL:85

Homologação do Resultado Final do Edital nº 10/2020/CPOA/IFRS - eleição dos representantes ao86

Conselho Superior do IFRS (CONSUP) do Campus Porto Alegre: segmento discente: Ana Caroline87

Lopes da Cruz (titular) e Tatiane Oliveira de Oliveira (suplente); segmento docente: Marcelo88

Augusto Rauh Schmitt (titular) e Juliana Schmitt de Nonohay (suplente); segmento técnico-89

administrativo em educação: Adriano Rodrigues José (titular) e Suzinara da Rosa Feijó (suplente):90

Adriana de Farias Ramos - a favor; Ana Caroline Lopes da Cruz - a favor; Átila Machado Costa - a91

favor; Cássio Silva Moreira - a favor; Clúvio Buenno Soares Terceiro - a favor; Fabrício Sobrosa92

Affeldt - a favor; Henrique Leonardi de Oliveira - a favor; Jaqueline Rosa da Cunha - abstenção;93

Johnny Bill Brufau Silveira - a favor; Juliane Ronange Silva Paim - a favor. (09 a favor - 00 contra -94

01 abstenção). Aprovado por maioria. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt,95

questionou se algum conselheiro gostaria da palavra para fazer um fechamento, nada havendo.96

Agradeceu a presença e participação de todos, a servidora Liliane e as interpretes de libras.97

Agradeceu a todos que se elegeram ao CONSUP, e nada mais a ser tratado, o Presidente do98

Conselho do Campus Porto Alegre do IFRS, Fabrício Sobrosa Affeldt, declarou encerrada a reunião.99

E, para constar, eu, Iara Elisabeth Schneider, Secretária do Conselho de Campus, lavrei a presente100

ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. O teor completo da101

plenária encontra-se em gravação de áudio a disposição na Secretaria do CONCAMP. Porto Alegre,102

trinta e um dias do mês de julho de dois mil e vinte.103

Fabrício Sobrosa Affeldt, _______________________________________________________
(Presidente)

Iara Elisabeth Schneider _______________________________________________________
(Secretária)

Adriana de Farias Ramos _______________________________________________________

Ana Caroline Lopes da Cruz _____________________________________________________
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Átila Machado Costa __________________________________________________________

Cássio Silva Moreira ___________________________________________________________

Clúvio Buenno Soares Terceiro ___________________________________________________

Henrique Leonardi de Oliveira ___________________________________________________

Jaqueline Rosa da Cunha _______________________________________________________

Johnny Bill Brufau Silveira ______________________________________________________

Juliane Ronange Silva Paim _____________________________________________________

Ana Beatriz Seitz (intérprete de libras) _____________________________________________

Janaina Viegas (intérprete de libras) ______________________________________________

Maristela de Godoy (intérprete de libras) __________________________________________

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

Ata aprovada na 6ª Reunião Ordinária de 10 de agosto de 2020.


