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Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e treze, às quinze horas e quinze minutos, no 5 

prédio do IFRS – Câmpus Osório, ocorreu a reunião ordinária do Conselho de Câmpus. A 6 

reunião estava marcada para as quinze horas e fez-se necessário haver presença de quórum 7 

mínimo que foi alcançado às quinze horas e quinze minutos. O Secretário-Geral executa a 8 

leitura dos artigos do Regimento, alterando e discutindo os artigos que se seguem. No 9 

artigo primeiro, a suplente Simone sugere extrair os primeiros artigos e funções do 10 

Regimento Interno do próprio Câmpus. Em seguida o conselheiro Nilo pergunta se o 11 

Conselho de Câmpus não deveria autorizar a criação de cursos de nível Superior. É 12 

respondido com a informação de que é responsabilidade do Consup autorizar os cursos de 13 

nível Superior. No atribuição XVIII, o conselheiro Nilo pergunta quem assina os 14 

documentos respectivos. O Diretor-Geral informa que o próprio Diretor-Geral e Presidente 15 

do Concampo é responsável por isso. Em seguida, discute-se o artigo sexto. Por 16 

unanimidade, resolve-se que a presidência do Concampo, na ausência do Diretor-Geral, 17 

será feita pelo membro mais antigo na rede federal presente na reunião. No artigo oitavo, os 18 

conselheiros reestudam o efeito prático deste mesmo artigo. O reestudo também acontece 19 

no artigo décimo. No artigo décimo segundo, é feita a adição da função XXXIV 'Escolher 20 

um Secretário-Geral entre os membros'. No vigésimo quarto artigo, questiona-se o fluxo de 21 

entrada e forma-se um novo fluxo, presente no TÍTULO V - FLUXO DE ENTRADA. Foi 22 

feita a exposição do calendário de reuniões, indicando a próxima reunião para o dia três de 23 

abril de dois mil e treze às quatorze horas. Sem mais nada a tratar, a reunião encerrou-se às 24 



dezessete horas e trinta minutos, sendo esta ata lavrada, por mim, João Miguel Erig Bohn, 25 

Secretário-Geral e após lida e aprovada, vai por mim assinada e pelos demais presentes. 26 


