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Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às dezoito horas e trinta minutos, no Campus 
Veranópolis do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, foi realizada a primeira reunião extraordinária do 
Conselho de Campus Provisório do ano de 2017. A sessão foi presidida pelo professor Diretor Erik 
Schüler, presidente do Conselho. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: representantes discentes: 
Alair Costella (titular), Paulo Silandro Chaves Gonçalves (titular) e Gabriel Ravadelli Guerin (suplente); 
representantes docentes: Patrícia Peter dos Santos Zachia Alan (titular), Paulo Ricardo Cechelero Villa 
(suplente) e Marcos Juares Vissoto Corino (suplente); representantes técnico-administrativos: Ademilson 
Marcos Tonin (titular), Diana Lusa (titular) e Ecléia Zemper Paulus (titular); representante da 
comunidade externa: Clarita Pagnocelli Gabrielli (titular). Secretariou a reunião a servidora Renata 
Romanzini Ciello. Os Conselheiros Geanderson de Souza Lenz (titular) e Humberto Jorge de Moura 
Costa (titular), por serem interessados diretos no assunto em pauta, foram representados pelos respectivos 
suplentes. Pauta da reunião: Avaliação do Processo de Afastamento para Qualificação/Capacitação 
Docente. Dando início à reunião, o Presidente do Conselho saudou a todos. Na sequência, o Presidente 
passou à ordem do dia. 1. Análise de Processos de Afastamento para Qualificação: Primeiramente, o 
presidente explicou ao Conselho que, em razão de um dos interessados no processo de afastamento estar 
respondendo a Processo Administrativo e ser a Direção do Campus, juntamente a este Conselho, os 
responsáveis pela homologação do resultado, esta Presidência consultou à Coordenadoria de Normas e 
Legislação do IFRS, solicitando parecer formal desta em relação à possibilidade de tal homologação. 
Explicou que, em resposta desta Coordenadoria (lida integralmente durante a reunião), foi sugerido que, 
em função da autonomia e independência da Comissão Processante, a Presidência fizesse consulta a esta. 
Explicou que esta consulta foi feita e, em resposta (lida integralmente na reunião), o Presidente da 
referida Comissão informou que o processo pode sofrer prejuízo, mas que a efetivação do afastamento, 
por ser de interesse da instituição, parte da decisão da própria instituição. Diante do exposto, dada a 
impossibilidade de deliberar sobre o assunto em função do atual status do Conselho de Campus 
Provisório e em se tratando de um caso omisso ao edital, a Presidência consultou o Conselho sobre a 
possibilidade de encaminhar o referido processo de afastamento para homologação por parte do CONSUP 
do IFRS, órgão imediatamente superior e de caráter deliberativo. A proposta foi aprovada por 
unanimidade.  Nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho Campus agradeceu a presença de 
todos e deu por encerrada a reunião. Encerro, assim, esta ata, que será assinada por mim e pelos demais 
presentes.  
Renata Romanzini Ciello:________________________________________________________ 

Ademilson Marcos Tonin:________________________________________________________ 

Alair Costella:_________________________________________________________________ 

Clarita Pagnocelli Gabrielli: ______________________________________________________ 

Diana Lusa: ___________________________________________________________________ 

Ecléia Zemper Paulus: __________________________________________________________ 

Erik Schüler:__________________________________________________________________ 

Gabriel Ravadeli Guerin:________________________________________________________ 

Marcos Juares Vissoto Corino:____________________________________________________ 

Paulo Ricardo Cechelero Villa:____________________________________________________ 

Paulo Silandro Chaves Gonçalves:_________________________________________________ 

Patrícia Peter dos Santos Zachia Alan:______________________________________________ 


