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Aos quatro (04) dias do mês de fevereiro (2) de dois mil e treze (2013), às dezoito horas e trinta 

minutos, na sala D3 do Câmpus Feliz do IFRS, localizada na Rua Princesa Isabel, nº 60 no Bairro 

Vila Rica em Feliz – RS, foi realizada a primeira reunião ordinária do Conselho de Câmpus – Feliz 

do ano de 2013, cuja pauta compreendia os seguintes pontos: Apreciação de ata da reunião anterior; 

Posse de novo membro (novo diretor de ensino); Apreciação do calendário acadêmico para o ano 

letivo de 2013; Apreciação do novo Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática 

Integrado ao Ensino Médio; Apreciação do novo Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Meio 

Ambiente; Apreciação de solicitação de aproveitamento de professor aprovado em concurso público 

de outro câmpus do IFRS; Apreciação de solicitação de redistribuição da técnica-administrativa 

Famelene Ferraz da Silva; Apreciação de calendário de reuniões do Conselho de Câmpus; e 

Assuntos Gerais. Na sessão, convocada e coordenada pelo professor Giovani Forgiarini Aiub, 

Diretor-geral do IFRS – Câmpus Feliz, estiveram presentes os seguintes conselheiros: Rodrigo 

Dullius, como Diretor de Ensino; Matheus Milani e Cleonei Antonio Cenci como representantes 

docentes; Joana Helena Paloschi e Núbia Marta Laux, como representantes técnico-administrativos; 

Marinez Silveira de Oliveira e Edval Moya Lopes como representantes suplentes do seguimento 

técnico-administrativo; Tarcísio Gonçalves da Silva como representante titular discente; Márcia 

Klering Staudt como representante titular dos alunos egressos; Noeli Terezinha Reichert Berres e 

Giane Giacomelli Zietlow como representantes titulares da comunidade externa; Rosane Freiberger 

Beal com representante suplente da comunidade externa. Dando início à reunião, o Diretor-geral do 

Câmpus, professor Giovani Forgiarini Aiub, apresentou a pauta do dia e prosseguiu com a leitura 

das Atas 02/2012 e 03/2012 de reuniões anteriores. Após a leitura, a Ata nº 03/2012 obteve 

aprovação, enquanto a Ata nº 02/2012 foi objeto de alterações com aprovação postergada para a 

reunião seguinte. Introduzindo o segundo assunto da pauta, o presidente do conselho informou que 

devido à sua investidura no cargo de Diretor-geral do Câmpus - Feliz, o professor Rodrigo Dullius 

foi designado para exercer a função de Diretor de Ensino e, consequentemente, ocupar posição no 

Conselho de Câmpus. Diante disto, foi empossado o conselheiro Rodrigo Dullius, Diretor de Ensino 

do Câmpus, o presidente Giovani Forgiarini Aiub, eleito Diretor-geral do Câmpus em consulta 

realizada em dezembro de 2012, e ainda, os servidores Marinez Silveira de Oliveira e Edval Moya 

Lopes como representantes suplentes do seguimento técnico-administrativo. Com relação ao 

calendário acadêmico para o ano letivo 2013, terceiro ponto da pauta, o presidente explicou que em 

função da greve 2012 e dos docentes terem o direito de usufruir 45 dias de férias, a data para início 

do período letivo 2013 ficou determinada para o dia 20 de março, sendo que para os servidores do 

Câmpus a data de retorno, via convocação, será nos dias 18 e 19 de março. Além da questão da data 

de início do calendário acadêmico, foram evidenciados outros pontos do calendário para apreciação 

dos conselheiros, sendo demonstrados os sábados letivos, feriados, recesso escolar (de 05/08 a 

09/08), data do último dia de aula (18 de dezembro), data do conselho de classe (19 de dezembro), 

data do término do calendário em 20 de dezembro com a entrega dos boletins, formatura do curso 

superior em 18 de janeiro de 2014, inclusive o Seminário Anual dos Servidores do IFRS nos dias 

17, 18 e 19 de abril, cujos dias devem ser deixados livres por determinação da reitoria favorecendo 

a participação de todos os servidores no evento. Feita a apresentação do calendário a conselheira 

Rosane Frieberger Beal, representante suplente da comunidade externa, questionou o fato do 

conselho de classe ocorrer após a data do encerramento das notas dos alunos, sendo informada pelo 

presidente da existência do pré-conselho e da possibilidade de alteração do sistema acadêmico, caso 

necessário. O conselheiro Cleonei mencionou que questões pedagógicas deveriam ser questionadas 



em outro momento, pois naquele estava se tratando a questão do calendário. Após esclarecimentos 

sobre a pauta e rápida explicação do presidente sobre a data do conselho, passou-se novamente ao 

assunto do calendário, que após apreciação dos conselheiros e não havendo considerações feitas a 

seu respeito foi levado à votação, sendo obtidos nove votos a favor da aprovação do calendário, 

nenhum voto contra e uma abstenção. Com relação ao quarto item da pauta, apreciação do novo 

Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, o professor 

Giovani fez um relato das principais alterações, sendo elas: alteração da média de aprovação de 7,0 

para 6,0; distribuição trimestral do período letivo com pesos diferenciados em cada trimestre; 

recuperação paralela em cada trimestre com extinção do exame final e inclusão de Libras como 

disciplina opcional. Feito o relato, a representante Rosane Frieberger Beal questionou o prazo de 

entrega dos Planos de Ensino e se estes incluíam um determinado roteiro que os professores 

deveriam seguir, obtendo esclarecimento por parte do presidente de que o Plano, observado alguns 

quesitos, é livre para cada professor, sendo posteriormente objeto de apreciação por parte da 

Diretoria de Ensino. O conselheiro Cleonei fez uma observação acerca da entrega dos Planos de 

Ensino, mencionou que uma ordem de serviço determina prazo para que os docentes efetuem a 

entrega destes à Diretoria de Ensino. Sobre a apreciação do novo Projeto Pedagógico do Curso 

Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, a votação realizada entre os conselheiros 

presentes determinou por unanimidade a aprovação do mesmo. No que diz respeito ao quinto item 

da pauta sobre apreciação do novo Projeto Pedagógico do curso Técnico em Meio Ambiente, o 

presidente Giovani explicou que a periodicidade da oferta do curso era para ocorrer a cada 18 

meses, no entanto, após processo seletivo 2011/1 não houve mais ingressos, voltando o curso a ser 

ofertado no último processo seletivo do Câmpus Feliz (2013/1). Diante disto, os professores do 

curso aproveitaram o espaço de tempo para promover alterações de melhoria no projeto pedagógico 

e submetê-lo para aprovação da Pró-Reitoria de Ensino do IFRS. Após análise do projeto pela Pró-

Reitoria de Ensino, ele voltou para o Câmpus Feliz para que fossem feitas algumas considerações a 

seu respeito, retornando, depois das correções, novamente para Pró-Reitoria onde aguarda 

aprovação. O presidente do conselho informou acreditar que o novo projeto provavelmente será 

aprovado, uma vez que não envolve novos custos para a instituição, e que existia a possibilidade da 

nova proposta do curso Técnico em Meio Ambiente ser aprovada ad referendum antes do início das 

aulas do período letivo 2013 e submetida ao Conselho de Câmpus na reunião seguinte. Com intuito 

de prestar maiores esclarecimentos aos presentes sobre o texto do novo projeto, o conselheiro 

Rodrigo Dullius mencionou que a coordenação do curso de Meio Ambiente havia enviado a ele 

relatório da nova proposta e que poderia rapidamente apresentar o projeto submetido à Pró-Reitoria 

de Ensino. Na explanação do projeto o conselheiro apresentou as principais alterações propostas, 

tais como: mudança na periodicidade da oferta do curso, que passaria a ser anual; mudança de 

componentes curriculares; alteração de carga horária de disciplinas já existentes; substituição da 

disciplina “Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso” pela disciplina “Orientação de 

Relatório Final”; introdução de disciplinas optativas (Inglês Instrumental ou Língua Brasileira de 

sinais); alteração da média para aprovação dos componentes curriculares, de 7,0 para 6,0; 

modificação do cálculo para obtenção da média final, bem como da média final após exame de 5,0 

para 6,0. Dando sequencia à reunião, o presidente apresentou uma lista de professores a serem 

nomeados em 2013/1 para o Câmpus Feliz, informando que o candidato aprovado para Engenharia 

de Produção não pôde tomar posse por não apresentar a titulação exigida no edital do concurso, e 

que diante disto, a disciplina que o engenheiro de produção assumiria será ministrada pela 

professora Tânia Regina Pereira Chaves, servidora temporária deste câmpus. A fim de esclarecer o 

motivo de solicitação de aproveitamento de professor aprovado em concurso público de outro 



câmpus do IFRS, sexto item da pauta, o conselheiro Giovani explicou que para a área de ciências 

contábeis não foi aberta vaga para o Câmpus Feliz no último processo seletivo, porém, é necessário 

um docente nesta área para atender as demandas existentes e futuras. Seguiu informando que o 

câmpus mais próximo da cidade de Feliz que abriu vaga para o cargo mencionado foi o Câmpus 

Osório, podendo o Câmpus Feliz fazer o convite ao candidato com classificação imediatamente 

seguinte ao do candidato que assumir a vaga existente naquele câmpus, sendo que o candidato 

convidado pode aceitar tomar posse e assumir o exercício no IFRS-Câmpus Feliz ou optar por 

continuar na lista de espera do concurso para o Câmpus Osório. Ainda com relação à situação 

apresentada, foi relatado que o primeiro colocado de Osório não possuía a documentação exigida 

para poder assumir a vaga, a qual seria remetida ao segundo colocado, tendo, nestas condições, o 

Câmpus Feliz de aguardar definições para proceder com o convite mencionado anteriormente e de 

delegar ao professor Rodrigo Dullius a responsabilidade de assumir as disciplinas relativas a 

ciências contábeis. Aproveitando o tema, o conselheiro Rodrigo Dullius explanou sobre a 

necessidade de profissionais na área de contabilidade para o Câmpus Feliz para atender as 

demandas atuais do curso superior e para poder ofertar cursos de extensão atendendo grande 

demanda da comunidade. O presidente salientou que no caso do Câmpus Osório ter de nomear o 

terceiro colocado no concurso, ou no caso de desinteresse deste em assumir a vaga na cidade de 

Feliz, terá de ser feito novo concurso público. Diante disto, e considerando que é necessária 

autorização do conselho para que o convite possa ser efetuado, mesmo havendo interesse do 

terceiro lugar de Osório em assumir a vaga no Câmpus Feliz, a demanda foi submetida à apreciação 

dos conselheiros, dos quais 09 (nove) foram a favor do aproveitamento de professor e 01 (um) 

membro absteve-se. Ainda nesta mesma reunião foi discutida a solicitação de redistribuição da 

técnica-administrativa Famelene Ferraz da Silva, a qual, através de requerimento, solicitou 

redistribuição para o IFC – Sombriu. O conselheiro Giovani argumentou que a partir do momento 

em que a instituição, para qual a servidora está solicitando redistribuição, apresentar código de vaga 

para o mesmo cargo ocupado, será possível para o Câmpus Feliz proceder com a chamada do 

segundo colocado do mesmo concurso prestado pela servidora e, desta forma, permitir sua 

redistribuição, mencionando-se que caso contrário, não será permitida a liberação da servidora pelo 

Diretor-geral do Câmpus Feliz. Após apresentação da solicitação realizada pela servidora Famelene 

e feita leitura da legislação pertinente ao caso, prosseguiu-se com a votação para obter 

posicionamento dos conselheiros quanto à questão de liberar a técnica-administrativa diante da 

existência das seguintes condições: existência de código de vaga no IFC –Sombrio e que a 

redistribuição ocorra num prazo de até dois meses antes de prescrever o concurso prestado pela 

servidora. Feitas as considerações e colocadas para apreciação do conselho, ficou determinada com 

09 (nove) votos a favor e 01 (uma) abstenção, a redistribuição de Famelene Ferraz da Silva após 

cumpridas as condições determinadas e mencionadas anteriormente. Na discussão do oitavo ponto 

da pauta, calendário de reuniões do Conselho de Campus, ficou estabelecido pelos presentes que as 

reuniões ordinárias ocorrerão às dezoito horas e trinta minutos das quartas-feiras que seguem: 10 de 

abril, 19 de junho, 21 de agosto, 09 de outubro e 04 de dezembro. Em assuntos gerais, o presidente 

relatou que novos professores foram nomeados para o Câmpus Feliz e que no Processo Seletivo 

2013/1 para ingresso de novos alunos houve mais inscritos do que vagas. A representante dos 

técnicos-administrativos, Núbia Marta Laux, propôs nova aprovação do Regimento do Conselho de 

Campus, o qual obteve 09 votos a favor e uma abstenção. Em seguida, o professor Cleonei levantou 

a questão indisciplinar de alguns alunos do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino 

Médio, mais especificamente sobre o aluno Lucas Dahmer Sanches. O conselheiro relatou que na 

disciplina de Educação Física o referido aluno tumultua insistentemente e que na aula do dia 



26/01/13 (sábado) foi sem permissão até o mercado, onde adquiriu e consumiu uma garrafa de 

cerveja, e que diante disto era necessário, na sua opinião, que a instituição tomasse uma medida 

com relação ao caso, talvez suspensão de 03 dias. Fora o acontecido do dia 26/01/13, o conselheiro 

Cleonei informou haver mais dois casos de registro de ocorrência envolvendo o referido aluno. O 

conselheiro Matheus Milani propôs que o aluno realizasse pesquisa relacionada ao uso e abuso de 

álcool para ser apresentada aos conselheiros na próxima reunião. Já o professor Dullius propôs 

suspensão e realização de tarefa por parte do aluno. A representante titular dos egressos, Márcia 

Klering Staudt, mencionou que os pais do Lucas o colocaram para trabalhar mesmo sem 

necessidade, que o aluno toma remédio tarja preta e sempre apresentou problemas e que, no entanto, 

os pais não estão dando devida importância. O professor Giovani se posicionou contra a suspensão 

de Lucas, argumentando que a proposta do conselheiro Matheus era válida, enquanto a conselheira 

Joana Helena Paloschi acrescentou à proposta de Matheus a confecção e afixação de cartazes no 

câmpus abordando o tema. Após as discussões e com intuito de estabelecer as medidas a serem 

adotadas com relação ao aluno Lucas Dahmer Sanches, os conselheiros presentes votaram e 

decidiram por unanimidade pela realização de trabalho de pesquisa por parte do aluno, tendo como 

tema o uso e abuso de bebidas alcoólicas, bem como a criação e distribuição de cartazes no câmpus 

sobre o mesmo assunto, ou suspensão de 03 dias adotada imediatamente após o dia 10 de abril de 

2013, data da próxima reunião do conselho, no caso de não realização das tarefas propostas como 

medida disciplinar. Nada mais havendo a constar, eu, Carla do Couto Nunes, lavro a presente ata, 

que será assinada por mim e demais presentes. Feliz, 04 de fevereiro de 2013. 


