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Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e onze, às catorze horas, no prédio do IFRS – Campus Osório,  

reuniu-se aos membros do CONCAMPO. Estavam presentes na reunião Marinez Mauer, Ana Paula Silva da 

Luz,  Marcos  Daniel  Schmidt  de  Aguiar,  Eduardo  Marczwski  da  Silva,  Daniela  Sanfelice,  Vera  Marisa 

Gasparetto  e  Dorival  José  Lehnen.  Os  assuntos  foram:  importância  da  valorização  do  Conselho  junto  à 

comunidade acadêmica, realização de cronograma das reuniões ordinárias objetivando melhorar o andamento 

dos trabalhos e a nova solicitação, por parte da presidente substituta Marinez Mauer, ao Desenvolvimento 

Institucional do Campus, do documento  que legitime a oferta das vagas para professor de Informática. A 

próxima reunião ficou marcada para o dia vinte e um do corrente mês, às treze e trinta horas, onde teremos, 

principalmente,  os projetos  de cursos  das  modalidades  Subsequente  e Médio Integrado para  aprovar  e  o 

pedido  de  apoio  aos  membros  do  CONSUP,  solicitado  pelo  prof.  Leandro  Raizer,  relativo  à  resolução 

noventa, onde a Reitora estabelece nova eleição para os membros daquele Conselho, no próximo ano. O 

pedido do professor ocorreu durante a reunião. Por tal motivo a conselheira Ana sugeriu colocar o assunto em 

pauta na próxima reunião, para que todos possam se inteirar da situação e fazer a leitura das atas e resoluções 

pertinentes.  Todos aceitaram.   O motivo do encontro  ser  ainda este  mês é que o prazo de vigência  do  

Conselho  expira  no  dia  trinta.  Foi  sugerido  que  seja  enviado um e-mail,  para  a  comunidade acadêmica  

avisando o dia da próxima reunião, onde todos poderão enviar proposta de pauta até o  dia  dezesseis.  A 

conselheira Vera redigirá o e-mail. O edital para   eleição dos membros da Comissão Permanente de Pessoal 

Docente - CPPD,  e Comissão Interna de Avaliação – CIS já está em andamento. A reunião encerrou-se às 

quinze horas, sendo esta ata lavrada e assinada por mim, Vera Gasparetto e pelos demais presentes.


