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No primeiro dia do mês de agosto de 2012 na sala D3 do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul – Câmpus Feliz reuniu-se o Conselho de Câmpus da referida 
instituição para realização da primeira reunião ordinária. A sessão foi convocada e coordenada pelo 
professor Luís Carlos Cavalheiro da Silva, Presidente do Conselho. Estiveram presentes os 
seguintes conselheiros: Matheus Milani e Cleonei Antonio Cenci como representantes docentes; 
Joana Helena Paloschi e Núbia Marta Laux, como representantes técnico-administrativos; Antonio 
Winter e Tarcísio Gonçalves da Silva como representantes titulares discentes e Rosane Klering 
como representante suplente discente; Márcia Klering Staudt como representante titular dos alunos 
egressos; Noeli Terezinha Reichert Berres como representante titular da comunidade externa; Maria 
da Glória Barcarollo Gauer e Rosane Freiberger Beal com representantes suplentes da comunidade 
externa. Inicialmente o presidente deste Conselho, professor Luís Carlos Cavalheiro da Silva, deu 
posse aos conselheiros Giovani Forgiarini Aiub como coordenador de ensino do Câmpus, Matheus 
Milani e Cleonei Antônio Cenci como representantes docentes; Joana Helena Paloschi e Núbia 
Marta Laux como representantes técnico-administrativos; Antonio Winter e Tarcísio Gonçalves da 
Silva como representantes discentes; Márcia Klering Staudt como representante dos alunos egressos; 
Noeli Terezinha Reichert Berres como representante da comunidade externa. A conselheira Giane 
Giacomelli Zietlow, representante da comunidade externa, não pode estar presente na reunião e por 
isso não foi empossada neste momento. Foi determinado que a posse dos servidores suplentes será 
dada a cada reunião em que houver a ausência dos respectivos titulares. A seguir o professor 
Giovani Forgiarini Aiub foi convidado pelo Diretor Sr. Luís Carlos Cavalheiro para explanar o 
Plano de Ação de 2013 do Câmpus Feliz no que diz respeito às ações de Ensino. O professor Ivan 
Prá colocou que o Plano de Ação de 2013 do Câmpus Feliz está vinculado ao orçamento, sendo que 
isso não ocorria no ano de 2012. Explicou também questões referentes às divisões que são feitas nos 
recursos disponibilizados para a Instituição. O professor Giovani Forgiarini Aiub enumerou as 
seguintes ações: substituir o sistema acadêmico utilizado atualmente por outro a ser definido; 
planejar o calendário para o ano letivo, estender o funcionamento da biblioteca para os três turnos; 
elaborar PPCs (Projeto Pedagógico de Curso) para os cursos a serem apontados como viáveis pela 
pesquisa de demandas; viabilizar assistência estudantil, criação do regimento disciplinar dos alunos, 
ainda fazer acompanhamento do rendimento dos alunos, e de seu desempenho e de seu 
comportamento; também promover seminário sobre políticas de acessibilidade para pessoas com 
necessidades educacionais especiais e ainda seminários sobre políticas de inclusão de 
afrodescendentes e indígenas; também participar de eventos promovidos pelo IFRS, bem como 
organizar processos seletivos de docentes. A seguir o Diretor do Câmpus, professor Luís Carlos 
Cavalheiro da Silva, apresentou as ações da diretoria de Desenvolvimento Institucional. As ações 
apresentadas são a de fazer levantamento de fluxo de trabalhos do Câmpus; elaborar material de 
divulgação do Câmpus e de seus processos; acompanhar o processo de divulgação do Câmpus na 
comunidade local; normatizar processos institucionais internos e externos; regular as atividades 
escolares; regulamentar setores do Câmpus; promover dois eventos institucionais para divulgar o 
IFRS junto à comunidade local; acompanhar o processo de avaliação da instituição junto à SPA 
(Subcomissão Própria de Avaliação); acompanhar a implantação do regimento do Câmpus; elaborar 
cronograma de avaliação e acompanhamento do plano de ação 2013; tornar a pesquisa de demanda 
um processo permanente na instituição, promover a participação dos discentes e docentes em 
eventos científicos inclusive com a apresentação de trabalhos; realizar convênio com instituição 
públicas e privadas para realizar em conjunto atividades de ensino, pesquisa e extensão; realizar 



implantação da incubadora empresarial em convênio a prefeitura. A seguir apresentou as ações de 
pesquisa a serem implementadas: promover seminário de P&I (Pesquisa e Inovação); organizar 
cursos de estatística e desenvolvimento de projetos; atualizar a seção de P&I no sitio da instituição, 
inserindo os documentos que lhe são relativos; realizar levantamento das demandas de P&I; realizar 
levantamento do potencial técnico-científico do Câmpus com vistas à implantação de Cursos de 
Pós-Graduação; lançar editais para concessão de bolsas de iniciação científica e editais para 
Produção Científica e Tecnológica; realizar visitas técnicas a empresas com vistas a firmar 
convênios de P&I; reunir pesquisadores para aprimorar as linhas de pesquisa no Câmpus; incentivar 
a participação de editais de fomentos à P&I; realizar a implantação do NIT (Núcleo de Inovação 
Tecnológica); realizar levantamento das demandas administrativas da P&I no Câmpus; implantar 
um escritório do NIT; realizar um estudo para verificar a possibilidade de implantação de habitats 
de inovação e empreendedorismo inovador; organizar a II Mostra Técnica do Câmpus; participar de 
reuniões e convocações da PROPI (A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação) e Comitê de Ética. O 
Diretor do Câmpus, professor Luís Carlos Cavalheiro da Silva, apresentou também as ações de 
Extensão a serem implantadas. Entre as ações estão: convênio para internacionalização da 
Instituição; prospectar a demanda para novos cursos do PRONATEC (Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego); articular diferentes níveis de formação, promovendo a 
associação entre ensino, pesquisa e extensão; realizar levantamento de demandas de Extensão no 
Câmpus para a implementação de novos cursos; realizar visitas técnicas a empresas para com vistas 
a firmar convênios; atualizar a seção da extensão no sítio do Câmpus com os materiais e 
informações que lhe são referentes; desenvolver ações de extensão do Câmpus junto à comunidade 
interna e externa; realizar levantamento das demandas administrativas da Extensão no Câmpus Feliz; 
incentivar e participar de editais de fomento à Extensão; lançar editais de bolsas; emitir certificados 
das ações de Extensão realizadas no Câmpus; comparecer a reuniões e convenções da PROEX (Pró-
Reitoria de Extensão); organizar a II Mostra Técnica do Câmpus; incentivar a divulgação de ações 
de Extensão do Câmpus em Eventos Científicos; realizar acompanhamento de egressos. A seguir, o 
professor Ivan apresentou as ações do Plano de Ação Administrativo. Dentre as ações estão: equipar 
os laboratórios de cerâmica e química; realizar o concurso público para técnicos administrativos em 
educação; adquirir equipamentos didáticos/pedagógicos para apoio ao ensino/pesquisa/extensão; 
promover formação continuada para servidores do Câmpus; contratar  serviços terceirizados de 
locação de impressoras, gerenciamento de frota e combustíveis, limpeza, vigilância, seguro alunos; 
contratar serviços terceirizados  de manutenção de veículos, manutenção central telefônica, seguro 
de veículos, correios; fornecer alimentação aos estudantes; adquirir de kit primeiros socorros; 
contratar serviços terceirizados de jardinagem, serviços de manutenção predial (elétrico, hidráulico, 
carpintaria, marcenaria, serralheria); contratar serviços essenciais como água, luz, gás, telefone; 
contratar estagiários; participar das reuniões do COAD (Comitê de Administração da Pró-reitoria de 
Administração)e licitações; adquirir de material bibliográfico; implementar computadores 
servidores para TI (Tecnologia da Informação); ministrar curso de implantação, manutenção e 
gerenciamento de servidores para TI; adquirir software de automação de bibliotecas; promover 
treinamento para utilização do software de  automação de bibliotecas; comprar de equipamentos 
para automação da biblioteca como computadores, impressora não fiscal, impressora multifuncional, 
leitores de código de  barras; adquirir computadores portáteis; adquirir computadores desktop e 
licenças do software Microsoft Office para laboratórios e administrativos; promover treinamentos 
na área de TI; adquirir licenças do software de desenho técnico Autocad; promover treinamento 
para utilização do software de desenho técnico; adquirir licença do software de desenho Corel Draw; 
adquirir impressora com formato de impressão A3; adquirir equipamentos de suporte a 



infraestrutura de TI como rack, switchs, testador de cabos, fonte de alimentação, nobreaks, print 
server, pontos de acesso; atualizar e manter softwares de gestão acadêmica como o SIA (Sistema 
Acadêmico) e o Qualidata; automatizar o almoxarifado e patrimônio através de impressora de 
etiqueta e leitor código de barras; promover comunicação entre os câmpus do IFRS através de 
comunicação IP (VoIP); implementar acesso à internet para os alunos; elencar, junto ao órgãos 
superiores, vaga em concurso para analista de TI e implantação de um escritório do NIT; instalar e 
configurar videoconferência; estudar viabilidade de compra de aparelho lousa digital; contratar 
serviços de transporte municipal e intermunicipal para viabilizar visitas técnicas e transporte de 
alunos ao ginásio municipal; realizar o concurso público para técnicos administrativo para atuação 
em almoxarifado e patrimônio, contador, administrador; gerenciar e atualizar constantemente o site 
do Câmpus; realizar levantamento topográfico e planialtimétrico dos 6 (seis)  hectares de terras do 
Câmpus, com demarcação dos limites territoriais; implantação de passarelas de acesso aos blocos; 
implementar revisão e reforma elétrica na subestação; formular projeto e instalação do SPDA - 
Sistema Proteção Descarga Atmosférica; construir o Bloco C2 com 4 salas administrativas; adquirir 
móveis e equipamentos para equipar o  Bloco C2; construir 24 salas de aula, laboratório, ginásio de 
esportes, auditório para 200 pessoas, refeitório e sala de convivência, conforme projeto do Brasil 
Profissionalizado; adquirir móveis e equipamentos para as salas de aula, auditório, refeitório, salas 
de convivência e ginásio; projetar e executar o PPCI (Plano de Prevenção e Combate a Incêndio) 
dos prédios existentes; demarcar e cercar o Câmpus; instalar circuito interno de monitoramento nos 
corredores e prédios do Câmpus; adquirir  materiais para dar suporte a manutenção de predial; 
implementar colocação de placas de patrimônio nos bens do Câmpus; construir incubadora; adquirir 
móveis e equipamentos para a incubadora; adequar a acessibilidade aos PNEs (Portadores de 
Necessidades Especiais) nos prédios existentes; comprar gêneros alimentícios como água, café, 
açúcar e chá; adquirir material esportivo para aulas de educação física; adquirir materiais para 
armazenamento e arquivamento documental; equipar os laboratórios de cerâmica e química -  parte 
2; adquirir passagens e pagar pedágios; contratação de empresa para dedetização nos prédios 
existentes no Câmpus; assinar periódicos; custear despesas com telefones celulares para direção; 
implementar e imprimir material de  divulgação das atividades/cursos do Câmpus; pagar de taxas 
administrativas junto aos órgãos municipais, estaduais e federais; ressarcir transporte terrestre e 
pedágios; publicar portarias e resoluções no Diário Oficial da União; contratar serviços 
terceirizados como enfermeiro e porteiro. Encerrada a apresentação, o Diretor afirmou que outras 
ações, além dessas, podem ser implementadas, mas que essas pelo menos devem ser implementadas. 
A seguir a conselheira suplente, Rosane Freiberger Beal  apresentou sua preocupação a respeito  da 
greve prejudicar os alunos, principalmente do Ensino Médio onde houve muitos alunos com notas 
baixas no primeiro bimestre. Também apresentou os índices de aprovação do curso integrado médio 
os quais pesquisou no site da Secretaria Estadual de Educação  do RS  referentes a 2011 e fez um 
comparativo com os índices de outras escolas federais do Estado, sendo que percebeu que  IFRS de 
Feliz estava entre os mais baixos, sendo esta uma situação que merece ser analisada. Foi salientado 
pelos Professores Matheus Milani, Cleonei Antônio Cenci e Giovani Forgiarini Aiub que o assunto 
não constava na pauta e que portanto nada sobre ele poderia ser definido nessa reunião. Ficou então 
combinado que seria feito um estudo sobre o assunto na Coordenação de Ensino e que o  mesmo 
seria tratado como pauta na próxima reunião do Conselho de Câmpus. Sobre o calendário de 
reuniões ficou decidido que a próxima reunião será realizada dia 12 de setembro às 18h, e a 
seguinte será realizada no dia 07 de novembro às 18h. Encaminhou-se então a formação do Grupo 
de Trabalho para a criação do Regimento do Conselho de Câmpus. Ficou decidido que o mesmo 
seria composto pelos servidores Matheus Milani, Cleonei Antonio Cenci, Núbia Marta Laux e o 



representante discente Tarcísio Gonçalves da Silva. Nada mais havendo a constar, eu Cleonei 
Antônio Cenci, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes. Feliz, 01 de 
agosto de 2012. 


