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ATA Nº 02/2013 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS FELIZ 

 

Aos dezesseis dias de abril de dois mil e treze, às dezoito horas e trinta minutos, na sede do 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Câmpus Feliz 

realizou-se a Reunião do CONCAMP (Conselho de Câmpus), com a seguinte pauta: 1) 

Aprovação da ata da reunião anterior; 2) Resolução ad referendum ao Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC) de Meio Ambiente; 3) Redistribuição da servidora Famelene Ferraz da Silva; 4) 

Advertência ex-aluno Lucas Sanches; 5) Elaboração de novos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos; 6) Apreciação de afastamento para qualificação de doutoramento da servidora 

docente Cristiane Inês Musa; 7) Possibilidade de Convênios com Secretaria Estadual de 

Educação (2ª CRE) e Secretaria Municipal de Educação; 8) Transporte Escolar municipal; 9) 

Eleição de Conselheiros Suplentes para o seguimento professores; 10) Assuntos Gerais. 

Estavam presentes o Diretor-Geral, Giovani Forgiarini Aiub, Diretor de Administração e 

Planejamento, Ivan Prá, Diretor de Ensino, Rodrigo Dullius e os seguintes conselheiros: Joana 

Helena Paloschi, Núbia Marta Laux e Edval Moya Lopes como representantes técnico-

administrativos; Matheus Milani como representante dos docentes; Antonio Winter como 

representante titular discente; Rosane Klering como representante suplente discente; Noeli 

Terezinha Reichert Berres como representante titular da comunidade externa; e como 

secretária do CONCAMP, a Auxiliar Administrativa, Famelene Ferraz da Silva. O Diretor-

Geral Giovani iniciou a reunião fazendo uma chamada de todos os integrantes do 

CONCAMP. Em seguida apresentou os pontos da pauta. Então começou a reunião pelo sexto 

ponto da pauta, devido à saída temporária do professor Matheus. Giovani fez breve 

esclarecimento sobre os afastamentos para capacitação dos Docentes com base no edital de 

afastamento para qualificação proposto pela Comissão Permanente de Pessoal Docente do 

Câmpus Feliz (CPPD). Esclareceu que houve somente a inscrição da Professora Cristiane Inês 

Musa. Relatou que o afastamento da referida professora já foi aprovado pela CAGPPI 

(Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação) e também pelo Diretor 

de Ensino. Com isso, tomou a palavra o Diretor de Ensino, Rodrigo Dullius, e deu 

esclarecimentos sobre seu parecer favorável. O Diretor-Geral explicou que as aulas da 

disciplina da referida professora não ficarão sem professor, pois a mesma será substituída por 

um professor substituto. Ressaltou que o processo de afastamento ainda irá para 

Departamento de Gestão de Pessoas da Reitoria do IFRS, para, então, ser aprovado ou 

reprovado pelo departamento. Comunicou ainda que esse afastamento pode ser prorrogado 

por mais tempo, se necessário e for pedido pela professora. Logo após abriu-se para 
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questionamentos e debates. Com isso, o professor Matheus, por ser representante dos 

docentes, explicou que o trabalho da professora Cristiane seria em benefício do IFRS e da 

comunidade em geral. Então, o afastamento foi para votação, e por unanimidade de votos, 

concedeu-se parecer favorável. O Diretor-Geral seguiu com primeiro assunto da pauta: 

aprovação da ata da reunião anterior; quando da votação para o referido ponto, foram setes 

votos a favor e uma abstenção, a ata anterior foi aprovada, com a ressalva da falta do voto de 

Matheus, pois o mesmo se retirou da sala temporariamente. Logo após, Giovani prosseguiu 

com o segundo assunto da pauta: Resolução ad referendum ao PPC de Meio Ambiente, e 

notificou os presentes que aprovou o PPC do Curso Técnico de Meio Ambiente sem a votação 

do CONCAMP, uma vez que ele já teria sido apresentado na penúltima reunião. Em seguida, 

o Diretor-Geral passou para o terceiro ponto da pauta: Redistribuição da servidora Famelene 

Ferraz da Silva. Ele relatou que foi dado seguimento aos trâmites do processo, e que estão 

aguardando a vinda de uma Carta de Aceitação do Diretor-Geral do Câmpus do IFC para o 

qual a servidora deseja ser redistribuída. Neste momento, chegou o Técnico-administrativo 

Edval Moya Lopes. Então, Giovani passou ao quarto assunto da pauta: Advertência ao ex-

aluno Lucas Sanches. Ele avisou que o referido aluno não se rematriculou este ano e, com 

isso, o trabalho que este conselho lhe solicitou não teria como ser realizado. O Diretor-Geral 

passou ao quinto ponto da pauta: Elaboração de novos PPCs; Ele comunicou que estão sendo 

elaborados novos PPCs para os novos cursos que serão ofertados futuramente. Esses cursos 

provavelmente serão: Licenciatura em Química, Licenciatura em Letras, Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas e Especialização em Gestão Escolar. Ao tomar a palavra, o 

Diretor de Ensino, Rodrigo Dullius, comunicou que foi feita uma pesquisa de demanda para a 

região e, com base nesta pesquisa, no espaço físico e na disponibilidade de docentes, foram 

esses os cursos mais adequados para o Campus. Destacou também qual é a projeção de 

Técnicos-Administrativos e Docentes para o Campus, e que brevemente estarão chegando 

novos Técnicos-Administrativos. O Diretor-Geral apresentou aos presentes a pesquisa de 

demandas, e fez alguns esclarecimentos sobre a mesma. Giovani avisou que nas próximas 

reuniões os PPCs serão trazidos para serem apreciados por todos. O Diretor-Geral seguiu com 

o sétimo assunto da pauta: Possibilidade de Convênios com a 2ª Coordenadoria Regional de 

Educação (2ª CRE) e Secretaria Municipal de Educação. Ele informou que está tendo um 

contato com esses órgãos para que se faça uma parceria, para utilização das estruturas físicas 

dessas instituições, para que novos cursos possam ser ofertados pelo Câmpus. Citou ainda 

quais os cursos que iriam para essas unidades. Rodrigo Dullius explicou o motivo da demora 

do Ministério da Educação para a liberação da verba para a construção de novas instalações. 

Destacou ainda que temos que aproveitar o bom momento de investimentos nos Institutos 
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Federais. Em seguida, foi aberto para diálogos e questionamentos. Logo após, o Diretor de 

Administração e Planejamento, Ivan Prá, elucidou dúvidas sobre o comércio dentro do 

Campus. Com isso, Matheus relatou como exemplo o Câmpus Bento Gonçalves, em que 

existe uma cooperativa que oferece alimentação aos alunos com um preço irrisório. Giovani 

informou que o projeto para construção de novas instalações está sendo encaminhado para 

Reitoria. O Diretor de Ensino informou que foi feito um contato com a Secretaria Municipal 

de Educação, para estabelecer uma parceria com o Câmpus e o município. Rodrigo Dullius 

citou que a essa possibilidade aparenta ser mais viável. Giovani Aiub esclareceu mais alguns 

pontos da parceria que estão tentando realizar com a 2ª CRE. Em seguida, Giovani inseriu o 

oitavo ponto da pauta: Transporte Escolar Municipal. Giovani informou que recebeu um 

documento do Promotor de Justiça do Munícipio de Feliz, questionando a respeito do assunto. 

Informou ainda que ocorreu uma reunião com o Prefeito Municipal para comunicar quantos 

alunos do município necessitavam de transporte escolar para o câmpus. Foi dada então uma 

resposta ao Promotor sobre a referida reunião, e o que o problema foi apresentado ao chefe do 

executivo municipal, e que estão em tratativas com a Prefeitura Municipal de Feliz. O 

Diretor-Geral comunicou que os alunos recebem um auxílio para o transporte, no entanto, não 

existem linhas de ônibus disponíveis para os mesmos. Giovani Aiub informou ainda que 

houve uma segunda reunião com a prefeitura municipal sobre o transporte escolar. Nesta 

reunião estavam presentes a secretária de educação, Sra. Iene Arend, o Diretor de Ensino, 

Rodrigo Dullius e o próprio diretor-geral. Giovani relatou que, nesta reunião com a secretária 

de educação, foi dito que existe uma licitação com uma empresa de ônibus, que no momento 

não teria como adicionar novas linhas para atender os alunos do ensino médio integrado do 

IFRS – Câmpus Feliz. Giovani informou que para atender nossos alunos, a prefeitura teria que 

disponibilizar linhas duplas, pois o horário das aulas do Câmpus não corresponde ao de outras 

instituições de ensino. Nesta reunião, a secretária de educação informou que, ao final do 

contrato em vigor com empresa de transporte, ela se comprometeria em incluir na próxima 

licitação, essas linhas adicionais para os alunos do Ensino Médio Integrado Câmpus Feliz do 

IFRS. O Diretor-Geral requisitou que, no final desse ano, o CONCAMP escreva e encaminhe 

uma moção de solicitação para a Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desporto e a 

outra para a Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, foi abordada também a questão da 

abertura das vias de acesso ao Campus, e como o poder público municipal se mostra apático a 

respeito. O Diretor-Geral abordou o nono ponto da pauta: Eleição de Conselheiros Suplentes 

para o seguimento professores. Ele explicou que o pleito que irá ocorrer no mês de maio e que 

o regimento irá norteá-lo. Ele disse ainda que provavelmente na próxima reunião do 

CONCAMP novos docentes suplentes tomarão posse. Logo após surgiu questionamentos 



 
 
 

 

 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Rio Grande do Sul  

Câmpus Feliz 
 

 

 

 
Rua Princesa Isabel, 60, Bairro Vila Rica – Feliz- RS 

Fone/Fax: (51) 3637-4400  
www.feliz.ifrs.edu.br 

 

sobro o assunto. Giovani introduziu o último assunto da pauta: Assuntos Gerais, e indagou se 

havia algum integrante que gostaria de relatar algo aos presentes. Núbia, então, questionou 

sobre o plano de incêndio, e o Diretor de Administração e Planejamento informou que esta 

sendo encaminhado e que será feita a recarga e a compra de novos extintores, previsto para os 

próximos dias. O Diretor-Geral agradeceu a presença de todos e concluiu a reunião. Nada 

mais havendo para ser tratado, eu, Famelene Ferraz da Silva, lavro a presente ata que será 

assinada por mim e pelos demais presentes. Feliz, dezesseis de abril de dois mil e treze.  

Antônio Winter  .............................................................................................. 

Cleonei Antonio Cenci .............................................................................................. 
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Luís Carlos Cavalheiro da Silva........................................................................................... 
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Matheus Milani  .............................................................................................. 

Miguel Eduardo Berres .............................................................................................. 

Noeli Terezinha Reichert .............................................................................................. 

Núbia Marta Laux  .............................................................................................. 

Rosane Frieberger Beal …………………………………………………………….. 

Rosane Klering  …………………………………………………………….. 
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