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ATA Nº 001/2017- Reunião Ordinária do Conselho de Campus 2017  
 
 
Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às dezessete horas e trinta minutos, no Campus 
Veranópolis do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, foi realizada a primeira reunião ordinária 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 e Paulo Silandro Chaves Gonçalves como titulares e Gabriel Ravadeli Guerin como 
suplente; representantes docentes: Humberto Jorge de Moura Costa, Patrícia Peter dos Santos Zachia 
Alan e Geanderson de Souza Lenz como titulares e Paulo Ricardo Cechelero Villa e Marcos Juares 
Vissoto Corino como suplentes; representantes técnico-administrativos: Ademilson Marcos Tonin, Diana 
Lusa e Ecléia Zemper Paulus como titulares e Andréia Regina Mallmann Carneiro, Renata Romanzini 
Ciello e Leandra Maria Franceschina Nunes como suplentes; representante da comunidade externa: 
Clarita Pagnocelli Gabrielli.  Secretariou a reunião a servidora Renata Romanzini Ciello. Pauta da 
reunião: 1. Informes Gerais; 2. Posse dos Conselheiros; 3. Proposta de Regimento do CONCAMP; 4. 
Apresentação do Calendário de Reuniões. Dando início à reunião, o Presidente do Conselho saudou a 
todos. Na sequência, o Presidente passou à ordem do dia. 1. Informes Gerais.  Dando início, o presidente 
fez um breve relato sobre histórico do IFRS e do Campus Veranópolis, apresentando as estruturas de cada 
um destes e seus organogramas atuais. Fez menção a cinco documentos que considera importante que os 
Conselheiros tenham conhecimento. São eles: Estatuto do IFRS, Regimento Geral do IFRS, Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), Regimento Interno do Conselho Superior (CONSUP) e Regimento 
Interno do Colégio de Dirigentes (CD). Também falou da importância do Conselho para o Campus, 
comentando sobre as atribuições do Conselho que estão previstas no Regimento Geral do IFRS e das 
definições previstas no Regimento do Campus Veranópolis em relação ao Conselho e estrutura deste. 
Ressaltou que, em função da não aprovação, ainda, do Regimento Interno do Campus pelo CONSUP, o 
atual Conselho de Campus é um órgão provisório e consultivo, sendo que após a aprovação do referido 
regimento, será realizada nova eleição para o Conselho, dadas suas novas especificações de consulta e de 
deliberação. 2. Posse dos Conselheiros.  O presidente apresentou a Portaria nº 001/2017, de 11 de abril 
de 2107, que nomeia e dá posse os conselheiros e a Portaria nº 003, de 20 de abril de 2017, que nomeia e 
dá posse ao representante da Comunidade Externa. 3. Proposta de Regimento. No tocante ao Regimento 
do Conselho de Campus Provisório, foram apresentadas duas propostas: uma de se montar um regimento, 
mesmo o Conselho tendo caráter provisório, e outra de não fazê-lo sendo que as decisões seriam tomadas 
utilizando o consenso entre conselheiros. O Conselho optou pela segunda proposta, uma vez que o 
encaminhamento de um regimento para aprovação do CONSUP certamente demoraria mais do que a 
aprovação do próprio Regimento Interno do Campus (já encaminhado ao CONSUP ainda em 2016), fato 
este que levará à nova eleição do Conselho de Campus, agora não mais provisório, e consequentemente a 
uma nova criação de um regimento para este, pois passa a ter, então, caráter consultivo e deliberativo. 4. 
Apresentação do Calendário de Reuniões Ordinárias.  O presidente explicou que todas as reuniões do 
conselho são abertas ao público. A proposta colocada foi a de realizar as reuniões ordinárias 
aproximadamente 15 (quinze) dias antes das reuniões ordinárias do CONSUP, salvo se não houver pauta. 
Dessa forma, o Presidente sugeriu as seguintes datas para reuniões ordinárias no ano de 2017: 08/06, 
10/08, 05/10 e 30/11. 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:_________________________________________________________________ 
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Andréia Regina Mallmann Carneiro:_______________________________________________ 

Clarita Pagnocelli Gabrielli:______________________________________________________ 

 Diana Lusa:___________________________________________________________________ 

 Ecléia Zemper Paulus:__________________________________________________________ 

 Erik Schüler:__________________________________________________________________ 

 Gabriel Ravadeli Guerin:________________________________________________________ 

 Geanderson de Souza Lenz: ______________________________________________________ 

 Humberto Jorge de Moura Costa:__________________________________________________ 

 Leandra Maria Franceschina Nunes:________________________________________________ 

 Marcos Juares Vissoto Corino:____________________________________________________ 

 Paulo Ricardo Cechelero Villa:____________________________________________________ 

 Paulo Silandro Chaves Gonçalves:_________________________________________________ 

 Patrícia Peter dos Santos Zachia Alan:______________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 


