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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2020

2. Aos treze (13) dias do mês de julho (07) de dois mil e vinte (2020), às quatorze horas e quinze1

minutos (14h15min), através do link https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/ifrs-2

wpoa/invite via web conferência, foi realizada a quinta reunião ordinária do ano de 2020 do3

Conselho do Campus,cuja pauta constou no Memorando-Circular 152/2020/CONCAMP/POA/IFRS4

expedido pelo Presidente deste Conselho. Iniciou-se a reunião com a presença do Presidente do5

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, da secretária indicada pelo presidente, Iara Elisabeth Schneider6

e dos conselheiros: Adriana de Farias Ramos, Ana Caroline Lopes da Cruz, Átila Machado Costa,7

Cássio Silva Moreira, Cláudia Schreiner, Clúvio Buenno Soares Terceiro, Daniela Soares Rodrigues -8

15h15min, Filipe Xerxeneski da Silveira (retirou-se às 16h), Henrique Leonardi de Oliveira (suplente,9

chegou às 16h), Jaqueline Rosa da Cunha(chegou às 14h57min, retirou-se às 16h40min).10

Interpretes de libras presentes: Ana Beatriz Seitz, Janaína Viegas e Maristela de Godoy. Ausentes:11

Juliane Ronange Silva Paim, Johnny Bill Brufau Silveira e Agostinho Bombassaro do Amaral12

(suplente), Tatiane Oliveira de Oliveira, Leopoldino Subledia Monteiro e André Dias Mortari13

(suplente), Marianna Rodrigues Vitório e Tanise Baptista de Medeiros (suplente). EXPEDIENTE: O14

Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, iniciou desculpando-se pela falta de reuniões15

para apreciação da Minuta do Regimento Interno do Conselho, devido ao excesso de atividades e16

reuniões, bem como duas demandas judiciais que demandaram tempo de trabalho.O conselheiro17

Clúvio solicitou uma questão de ordem, esclarecendo sobre a precedência das reuniões do18

Conselho sobre outras reuniões, referindo o e-mail da conselheira Jaqueline justificando a ausência19

por estar em outra reunião (não justifica a falta em reunião do Conselho) e não ter recebido a20

tempo o e-mail da convocação no dia 06 de julho. Esclareceu que a validade da reunião pode ser21

questionada, pois se um conselheiro não recebeu a convocação a mesma deveria ser cancelada.22
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Encaminhou em regime de urgência que a gestão providencie junto a DTI ações para correção23

desse problema na caixa de e-mail institucional, a qual levou a conselheira Jaqueline a não receber24

o e-mail. O conselheiro Filipe informou que necessitaria ausentar-se às 16h30min, para25

acompanhamento de familiar para atendimento à saúde, e que seria substituído pelo suplente26

Henrique. O conselheiro Cássio sugeriu manter a reunião, por já estar agendada do calendário de27

reuniões/2020 e a conselheira ter sua falta justificada por não ter recebido o e-mail. A conselheira28

Adriana informou que no expediente não se pode deliberar, a reunião deveria continuar e o29

assunto do problema na caixa de e-mail dos conselheiros, deveria entrar em regime de urgência e30

ser deliberado na ordem do dia. O conselheiro Clúvio discordou, colocando como questão de31

ordem para o presidente deliberar. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, entendeu32

que a reunião deveria ser continuada, e posteriormente averiguar o ocorrido, e trazer a informação33

posteriormente ao conselho. Informou que a justificativa de falta da conselheira, enviado por e-34

mail, seria ter outra reunião agendada. Fez leitura parcial da Resolução35

11/2013/CONCAMP/CPOA/IFRS e o artigo 9º do Regimento Interno do CONCAMP, a respeito de36

justificativas de faltas dos conselheiros. Solicitou inclusão em regime de urgência a vacância da37

servidora Denise Luzia Woff (enviado por e-mail em 09 de julho, justificando a necessidade de38

realizar uma cirurgia oftálmica) da Comissão Eleitoral ad hoc para eleição de membros do39

CONCAMP e Comissões Permanentes. Outra, solicitação da CAGE e NEPEGS de ampliação de prazo40

para construção de minuta do regimento interno. Outro, deflagrar o processo eleitoral da41

Comissão de Assistência Estudantil-COAE, a qual os mandatos encerram em início de setembro nos42

três segmentos. O conselheiro Clúvio encaminhou em regime de urgência que a gestão providencie43

junto a DTI, uma avaliação do problema na caixa de e-mail institucional, a qual levou a conselheira44

Jaqueline a não receber o e-mail. Respondendo a solicitação de esclarecimento do conselheiro45

Clúvio, o presidente do Conselho, Fabrício informou que as denúncias denúncias citadas,46

ocorreram em anos passados, uma o caso de uma aluna no Ministério Público, e outra da Policia47

Federal sobre um aluno que atropelou a cancela do estacionamento, o qual e deveria ressarcir o48

erário pelo dano causado, dependendo de investigação. Registrou a entrada da conselheira49

Jaqueline à reunião. VOTAÇÃO PARA INSERIR OS ITENS NA PAUTA EM REGIME DE URGÊNCIA: O50

Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se todos estavam esclarecidos e se51

haveria alguma defesa contrária, nada havendo. 1. EM VOTAÇÃO: Incluir na, pauta em regime de52

urgência, a recomposição da Comisão ad hoc - Resolução nº 23/2020/CONCAMP/CPOA/IFRS,53
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devido à solicitação de saída da comissão da representante do segmento de técnicos-54

administrativos em educação, Denise Luzia Wolff, enviada por e-mail à Secretaria do Conselho em55

09/07/2020. O conselheiro Clúvio solicitou correção do seu voto, registrado contra por engano,56

sendo seu voto a favor. (07 a favor - 00 contra - 02 abstenção) Aprovado por maioria para entrar57

na pauta em regime de urgência. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, informou58

que o pedido de ampliação dos prazos para as Minutas de Regimento Interno NEPEGS e CAGE, foi59

justificado, estando a Liliane Madruga Prestes, coordenadora do NEPGS, também está presidindo a60

Comissão Eleitoral ad hoc. No caso da CAGE, foi enviado um ofício, justificando ter um histórico de61

tempo menor em relação à CGAE E CAGPPI, solicitando prazo até 31 de julho. 2. EM VOTAÇÃO:62

Incluir na pauta, em regime de urgência, a ampliação do prazo estabelecido nas Resoluções nºs 2063

e 21//2020/CONCAMP/CPOA/IFRS apresentação da Minutas de Regimento Interno da CAGE e64

NEPEGS. A conselheira Ana Caroline não votou. (07 a favor - 00 contra - 01 abstenção) Aprovado65

por maioria para entrar na pauta em regime de urgência. O Presidente do Conselho, Fabrício66

Sobrosa Affeldt, encaminhou deflagrar o processo eleitoral da Comissão de Assistência Estudantil-67

COAE, a qual os mandatos encerram em início de setembro nos três segmentos. Questionou se68

todos estavam esclarecidos, nada havendo. A secretaria informou dez conselheiros presentes. 3.69

EM VOTAÇÃO: Incluir na pauta, em regime de urgência, o Processo Eleitoral da Comissão de70

Assistência Estudantil (COAE) para eleição de membros, nos três segmentos, no mandato 2020-71

2022. (07 a favor - 00 contra - 03 abstenção). Aprovado por maioria para entrar na pauta em72

regime de urgência. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, encaminhou solicitação73

do conselheiro Clúvio a questão de avaliação da falha na caixa de grupo de e-mails institucional, o74

que colocaria em dúvida a legalidade da reunião. A conselheira Jaqueline informou que o problema75

de não receber e-mails, já ocorreu outras vezes, referindo dois episódios sobre isso, mas não76

considera ser necessário entrar em pauta o item. 4. EM VOTAÇÃO: Incluir na pauta, em regime de77

urgência, verificar, junto a DTI do campus, a instabilidade no grupo de e-mail concamp@, devido a78

conselheira Jaqueline não ter recebido o email da convocação da 5ª reunião ordinária. (06 a favor -79

03 contra - 01 abstenção). Aprovado por maioria para entrar na pauta em regime de urgência.80

ORDEM DO DIA: 1. Recomposição da Comisão ad hoc - Resolução nº81

23/2020/CONCAMP/CPOA/IFRS: O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, informou82

que a a vacância da servidora Denise Luzia Woff, na Comissão Eleitoral ad hoc, ocorreu devido a83

necessidade da mesma em fazer uma cirurgia oftálmica em agosto, informado por e-mail em 09 de84
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julho, necessitando de afastamento. Com isso seria necessário a recomposição da composição85

designada na Resolução nº 23/2020/CONCAMP/CPOA/IFRS. A conselheira Adriana colocou seu86

nome à disposição para a comissão para suprir a vaga da servidora Denise. O Presidente do87

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt e o conselheiro Clúvio agradeceram a disponibilidade da88

conselheira Adriana em participar da comissão eleitoral. O conselheiro Filipe concordou com o89

nome da conselheira. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt questionou se haveria90

outro nome, ou proposição, nada havendo. A conselheira Adriana, solicitou registro que não91

participaria da votação, pois referia-se a aprovação de seu nome para compor a comissão. EM92

VOTAÇÃO: Recomposição da Comisão ad hoc - Resolução nº 23/2020/CONCAMP/CPOA/IFRS,93

designando a conselheira Adriana de Faria Ramos como representante do segmento de técnicos-94

administrativos em educação. (08 a favor - 00 contra - 02 abstenção). Aprovado por maioria.95

2. Ampliação do prazo estabelecido nas Resoluções nºs 20 e 21//2020/CONCAMP/CPOA/IFRS96

para apresentação da Minutas de Regimento Interno da CAGE e NEPEGS: O Presidente do97

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt esclareceu que a Coordenadora do NEPEGS, Liliane Madruga98

Prestes, por estar envolvida na Comissão Eleitoral para membros do CONSUP, necessitaria de99

maior prazo. Fez a leitura do Ofício 140/2020, enviado pela Presidente da CAGE, Márcia Bündchen,100

solicitando ampliação do prazo até 31 de julho. O conselheiro Clúvio ponderou que deveria haver101

uma certa aproximação entre os regimentos das comissões permanentes o que já foi deliberado102

em reunião anterior pelo conselho, e que não haveria outra alternativa, se não aprovar as103

solicitações. Foi confirmado o número de dez conselheiros presentes. EM VOTAÇÃO: Ampliação do104

prazo estabelecido nas Resoluções nºs 20 e 21//2020/CONCAMP/CPOA/IFRS para até 31 de julho105

de 2020 para apresentação da Minutas de Regimento Interno da CAGE e NEPEGS. A conselheira106

Daniela sem conexão no momento,não votou. (09 a favor - 00 contra - 00 abstenção) Aprovado107

por unanimidade. 3. Deflagração do processo eleitoral da Comissão de Assistência Estudantil108

(COAE) para eleição de membros, nos três segmentos, mandato 2020-2022. O Presidente do109

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu a necessidade em deflagrar o processo eleitoral da110

Comissão de Assistência Estudantil - COAE, a qual os mandatos encerram em início de setembro111

nos três segmentos. Sugeriu que a Comissão ad hoc, designada na Resolução nº112

23/2020/CONCAMP/CPOA/IFRS, também assumisse esse processo. A conselheira Adriana113

concordou em inserir a COAE na Comissão ad hoc. A Cláudia fez a ressalva de questionar o114

interesse dos membros Comissão ad hoc em participar da COAE. O conselheiro Átila manifestou115
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seu interesse em concorrer a vaga na COAE e, com isso, fez-se necessário criar uma comissão116

eleitoral ad hoc específica para a COAE. A conselheira Ana Caroline colocou-se à disposição para117

participar da comissão. EM VOTAÇÃO: Aprovação da deflagração do processo eleitoral da118

Comissão de Assistência Estudantil (COAE) para eleição de membros, nos três segmentos,119

mandato 2020-2022. A conselheira Ana Caroline Lopes da Cruz, foi designada representante do120

segmento discente para compor a comissão eleitoral ad hoc. O Presidente do Conselho, Fabrício121

Sobrosa Affeldt irá realizar consulta aos servidores via e-mail para designar os representantes122

docente e técnico-administrativo em educação para concluir a composição da mesma. Nesse123

momento ocorreu a saída do conselheiro Filipe e a entrada de seu suplente, o conselheiro124

Henrique. (08 a favor - 00 contra - 01 abstenção). Aprovado por maioria. 4. Gestão verificar junto125

a DTI a instabilidade no grupo de e-mail concamp@, devido a conselheira Jaqueline não ter126

recebido o email da convocação da 5ª reunião ordinária. O Presidente do Conselho, Fabrício127

Sobrosa Affeldt, esclareceu sobre o encaminhamento do conselheiro Clúvio, para que a gestão128

providencie junto a DTI ações para avaliação do problema na caixa de e-mail institucional, a qual129

levou a conselheira Jaqueline a não receber o e-mail enviado ao grupo concamp@ do qual faz130

parte, o que poderia colocar em dúvida a legalidade da reunião. A conselheira Jaqueline referiu131

não sentir-se confortável e sensação de constrangimento com essa situação em ter seu email132

invadido, pois o considera pessoal , embora ser profissional. O conselheiro Cássio sugeriu que a133

própria conselheira consulte a DTI para solução do problema, pois a questão da legalidade da134

reunião já foi resolvido com sua presença. O conselheiro Henrique entendeu como uma questão de135

legalidade a publicidade da convocação.Sugeriu publicar as convocações no site para garantir a136

publicidade, evitando que um erro técnico pudesse gerar uma ilegalidade por uma convocação não137

chegar a um conselheiro. O conselheiro Clúvio ressaltou que levantou uma questão de ordem,138

entendendo que a reunião deveria ter sido cancelada. Não seria uma questão pessoal, mas verificar139

a questão de envio pela DTI, pois sentiria-se prejudicado se não tivesse recebido, e sua fala teve140

uma intenção de solidariedade à colega que não recebeu o e-mail no prazo. A conselheira141

Jaqueline referiu que entendeu a questão da legalidade da reunião, mas com sua presença isso não142

mais faz diferença. Por sentir-se constrangida, retiraria-se do CONCAMP se esse item vier a passar.143

O conselheiro Clúvio lamentou o debate, referindo que também estava sentindo-se em posição de144

fragilidade, de agredido e de constrangimento. A questão da DTI não seria o email da Jaqueline,145

mas do grupo do concamp@. A conselheira Cláudia considerou que se o email institucional tem146
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tido uma falha recorrente, é importante que o mesmo seja confiável, em que os servidores de um147

grupo recebam os emails. O conselheiro Henrique ressaltou a importância de refletir sobre a148

fragilidade jurídica desse fato, sugerindo maior publicidade das convocações, talvez no site do149

campus. Gestão verificar junto a DTI a instabilidade no grupo de e-mail concamp@poa.ifrs.edu.br,150

devido a conselheira Jaqueline não ter recebido o email da convocação da 5ª reunião ordinária.151

Após considerações, o item foi retirado da pauta pelo conselheiro Clúvio. O quórum foi conferido,152

havendo nove conselheiros na sala. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, com153

relação ao sentimento de constrangimento dos dois conselheiros, que os conselheiros teriam154

liberdade para ausentar-se da reunião, independente de manutenção do quórum. ITENS DA155

PAUTA CONSTANTES NA CONVOCAÇÃO: Pauta - item 1: Aprovação das atas das seguintes156

reuniões: a) Reunião Ordinária nº 04/2020; b)Reunião Extraordinária nº 05/2020; c) Reunião157

Extraordinária nº 06/2020; d) Reunião Extraordinária nº 07/2020; e) Reunião Extraordinária nº158

08/2020; f) Reunião Ordinária nº 11/2019 revisada; g) Reunião Extraordinária nº 09/2019159

revisada. O quórum foi conferido, havendo oito conselheiros na sala. EM VOTAÇÃO: Aprovação160

das atas das seguintes reuniões: a) Reunião Ordinária nº 04/2020; b)Reunião Extraordinária nº161

05/2020; c) Reunião Extraordinária nº 06/2020; d) Reunião Extraordinária nº 07/2020; e) Reunião162

Extraordinária nº 08/2020; f) Reunião Ordinária nº 11/2019 revisada; g) Reunião Extraordinária nº163

09/2019 revisada, incluindo as solicitações de correção da conselheira Cláudia. (06 a favor - 00164

contra - 02 abstenção). Aprovado por maioria. PAUTA - item 2: Recomposição das Comissões165

Permanentes do CONCAMP ou composição de Comissões ad hoc para apreciação dos processos:166

a) Processo nº 23368.2343/2019-63 Recurso para retirada dos artigos 1º e 4º da Resolução167

16/2020/CONAMP - Interessado: Douglas Neves Ricalde (CLN); b) Processo 23368.002416/2019-17168

Minuta Regimento Interno CAGPPI (CLN); c) Processo 23368.002342/2019-19 Minuta Regimento169

Interno CGAE (CLN); d) Processo 23368.002441/2019-09 - Minuta Resolução de Criação e Extinção170

de Cursos (CLN e CEPE); e) Processo 23368.002356/2019-32 Proposta Resolução Edital Assistência171

Estudantil prazo CONCAMP Comissão - Requerimento CNL nº 01 - propõe encaminhar para172

comissão ad hoc (CLN); f) Processo 23368.002380/2019-71 Proposta Resolução Criação173

Coordenação Ações Afirmativas - Requerimento CLN nº 02 - propõe encaminhar para comissão ad174

hoc (CLN); g) Revisão da Resolução 11/2013 sobre presença e ausências dos conselheiros em175

reuniões (CLN). O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, informou que a conselheira176

Jaqueline aceitou compor a CLN, porém abriria vacância de vaga docente na CCAIC. Que a177
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conselheira discente, Tatiane, aceitou compor a CLN. Que a conselheira Juliane, do segmento178

técnico administrativo, relatou que gostaria de abster-se de participar das comissões. Que o179

conselheiro Henrique aceitou compor a CAAIC. Informou que outra opção seria compor comissões180

ad hoc. A secretária informou que a única docente sem comissão no momento seria a conselheira181

Andréa, que poderia recompor a CAAIC. A conselheira Adriana referiu o problema de compor182

quatro comissões com no mínimo quatro membros. A CAAOF e CEPE tem cinco componentes e183

faltando membros na CLN e na CAAIC. Considerou que o conselho necessita resolver essa questão184

para cumprir o regimento, preferencialmente no dia de hoje. O Presidente do Conselho, Fabrício185

Sobrosa Affeldt, informou sobre os contatos que fez com os conselheiros, não tendo tido resposta186

positiva ainda para compor a CLN. Questionou se nas comissões CAAOF e CEPE, as quais tem cinco187

componentes, se poderiam auxiliar para recompor a CLN (faltando um técnico-administrativo e188

mais a quarta vaga) e CAAIC (faltando um docente). Lembrou que há dezessete processos189

aguardando a composição das comissões. Informou que tentará resolver com os membros da190

CAAOF e CEPE a composição da CLN e CAAIC. Considerou ser importante o servidor sentir-se191

motivado em trabalhar nessas atividades. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt,192

questionou se algum dos conselheiros presentes gostaria de trocar de comissão para compor a CLN193

e CAAIC. Questionou se algum conselheiro teria uma proposta de encaminhamento além das194

sugeridas. O conselheiro Henrique sugeriu também a consulta aos membros da CAAOF e CEPE,195

para recompor a CLN (faltando um técnico-administrativo e a quarta vaga) e CAAIC (faltando um196

docente). O quórum foi conferido, havendo oito conselheiros na sala. EM VOTAÇÃO: Consulta aos197

membros da CAAOF e CEPE, que possuem cinco membros, bem como, aos conselheiros que não198

estão participando das comissões permanentes no momento, para completar a recomposição das199

comissões CLN e CAAIC. (05 a favor - 00contra - 03abstenção).Aprovado por maioria. Questionou200

se algum conselheiro teria algo para os assuntos gerais. O Presidente do Conselho de Campus do201

IFRS – Campus Porto Alegre, Fabrício Sobrosa Affeldt, agradeceu as conselheira Adriana e Ana202

Caroline por se disporem a participar das comissões eleitorais, a presença de todos e ao trabalho203

das interpretes de libras. Nada mais a ser tratado, o declarou encerrada a reunião. E, para constar,204

eu, Iara Elisabeth Schneider, Secretária do Conselho de Campus, lavrei a presente ata, que, após205

lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. O teor completo da plenária encontra-se206

em gravação de áudio à disposição na Secretaria do CONCAMP. Porto Alegre, treze dias do mês de207

julho de dois mil e 2020.208
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* A via original encontra-se arquivada na Secretaria do CONCAMP.

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


