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 Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às dezoito horas, 1 

no Auditório do Campus Alvorada localizado à Rua Professor Darcy Ribeiro, 121, Alvorada, 2 

RS, foi realizada a Primeira Reunião Ordinária do ano de 2019 do Conselho de Campus. A 3 

sessão foi convocada e presidida pelo Presidente do Conselho, professor Fábio Azambuja 4 

Marçal e secretariada pela servidora Adriana Silva Martins. Além do Presidente, estiveram 5 

presentes os seguintes conselheiros: Docentes: André LuisDemichei, Caroline de Castro 6 

Pires e Sandro Ouriques Cardoso; Técnicos Administrativos: Adriana Silva Martins, Alaor 7 

Ribeiro de Souza e Liliane Costa Birnfeld; Discentes: Bernardo DenkerKummer, suplente; 8 

Segmento Comunidade Externa: Tais Pereira de Gões e Vera Regina Oliveira da Silva. 9 

Justificou a ausência o seguinte conselheiro: Pedro Feltrin Batista. A reunião foi 10 

convocada com a seguinte pauta:1. Posse dos novos conselheiros; 2.  Informes da 11 

Direção; 3. Aprovação do novo Plano Pedagógico de Curso (PPC) do Curso Técnico em 12 

Processos Fotográficos; 4.  Análise e encaminhamento de situação especial de candidato 13 

PCD, conforme Memorando da Comissão Permanente de Ingresso Discente. Expediente. O 14 

Presidente do Conselho fez a apresentação dos novos Conselheiros, dando destaque a 15 

nova formação do Conselho de Campus saudando a representação da Comunidade Externa 16 

através da Ong Onedes da Silva e a Associação de Educadores Populares de Porto Alegre 17 

(AEPPA). Na sequência, esclareceu sobre o funcionamento das Reuniões do Conselho, 18 

informando que as reuniões são abertas, mas somente Conselheiros tem direito a voz e 19 

voto. Expôs que asconvocações das reuniões ordinárias são realizadas com o prazo de 20 

setenta e duas horas de antecedência, conforme o Regimento do Conselho, juntamente com 21 

o envio da pauta a ser debatida e os documentos que se referem a mesma. Informou da 22 

criação de uma lista deemail, onde serão inseridos todos os conselheiros titulares e 23 

suplentes, para agilizar o encaminhamento dos documentos. O Presidente expôs que as 24 

informações repassadas sobre o funcionamento do Conselho anteciparam o tema 2. 25 

Informes da Direção, que estava previsto na pauta. Em seguida o Presidente do Conselho 26 

solicitou inclusão de pauta a definição do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho 27 

de Campus para o ano de dois mil e dezenove, tendo esta proposta sido referendada pelos 28 
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demais conselheiros. Ordem do dia. 1. Posse dos novos conselheiros: Assinaram o 29 

termo de posse e passaram a integrar o plenário os seguintes conselheiros: André Luis 30 

Demichei, Caroline de Castro Pires, Sandro Ouriques Cardoso, Adriana Silva Martins, Alaor 31 

Ribeiro de Souza, Vera Regina Oliveira da Silva, Tais Pereira de Gões e Bernardo Denker 32 

Kummer. 3. Aprovação do novo Plano Pedagógico de Curso (PPC) do Curso Técnico 33 

em Processos Fotográficos. O Presidente do Conselho fez breve histórico sobre o 34 

assunto. Expôs sobre o estudo que vem sendo realizado desde dois mil e dezoito pelo grupo 35 

de docentes que atua no eixo da produção cultural e design, visando a reformulação do 36 

Curso, cuja proposta é passar de um ano e meio para um ano de duração com ingresso 37 

anual. O estudo levou em conta, além do advento do Curso Superior em Produção 38 

Multimídia, dados como o perfil do aluno do Curso, a não obrigatoriedade de diploma para 39 

atuar no mercado, a grande oferta de cursos semelhantes com curta duração, entre outros 40 

aspectos. Informou que se a mudança for aprovada pelo Conselho, a turma que ingressou 41 

neste semestre já poderá ter o currículo adaptado para um ano, se houver concordância dos 42 

alunos.  Abertas as inscrições, o Conselheiro André salientou aspectos relativos ao aumento 43 

da carga horária do curso e a interface com o risco de evasão de alunos. O Conselheiro 44 

Sandro informou que não haveria mudança substancial do curso, com o aumento mínimo no 45 

horário, que atualmente se refletiria na antecipação diária de vinte minutos do início das 46 

aulas e o término alguns minutos mais tarde, não havendo perda de conteúdo relativa carga 47 

horária. O Presidente do Conselho destacou que a mudança do PPC passou pela Pro 48 

Reitoria de Ensino - PROEN que avaliou e deu parecer positivo para a alteração e salientou 49 

que a análise leva em conta a garantia da qualidade. O Conselheiro André pontuou a 50 

necessidade de revisão do PPC no que se refere aos dados estatísticos informados na 51 

página quatorze do documento. O Conselheiro Alaor destacou a necessidade de que o 52 

curso observe também a oferta noturna para possibilitar o acesso ao estudante trabalhador. 53 

O Presidente ponderou sobre o número de professores, infraestrutura de laboratórios e 54 

câmeras, entre outros aspectos que devem ser levados em conta quando da escolha do 55 

turno. A Conselheira Adriana questionou sobre o perfil concomitante do curso, que 56 

possibilita o ingresso de alunos que estejam cursando a partir do segundo ano do ensino 57 

médio, sendo que com a mudança o aluno teria de aguardar a conclusão da formação 58 

básica, para receber o diploma da formação técnica. O Conselheiro Bernardo ponderou 59 

sobre o perfil concomitante do curso, ofertado somente à tarde, uma vez que o ensino médio 60 

em Alvorada ocorre preponderantemente pela manhã, diante disso questionou sobre a 61 

capacidade de salas e professores neste turno. O presidente do Conselho informou que 62 

existe disponibilidade dos docentes e infraestrutura, complementou expondo que os 63 

professores das disciplinas práticas alegam que a qualidade da luz solar é insubstituível, 64 

portanto algumas técnicas determinam que o curso seja diurno. Para encaminhar a votação, 65 

o Presidente compilou as propostas do Conselho: sugestão de revisão dos dados 66 

estatísticos no PPC; indicação de que para o próximo ingresso, se observe a questão da 67 

concomitância a partir do terceiro ano e não mais do segundo ano; e que os PPCs dos 68 
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cursos técnicos subsequentes mantenham em suas perspectivas a possibilidade de oferta 69 

noturna. Em regime de votação: aprovado por unanimidade.4.  Análise e encaminhamento 70 

de situação especial de candidato PCD, conforme Memorando da Comissão 71 

Permanente de Ingresso Discente. O Presidente do Conselho iniciou a discussão fazendo 72 

breve histórico sobre a dificuldade do candidato Alan Toretti da Silva, enquanto pessoa 73 

cega, em realizar corretamente sua inscrição no processo seletivo do IFRS, dada a falta de 74 

acessibilidade do site. Informou que o candidato, ainda que tenha buscado ajuda no 75 

Campus para isso, acabou sendo inscrito como pessoa com deficiência e como cotista 76 

negro, tendo inclusive de passar pela Comissão de Heteroidentificação, após sua 77 

classificação no processo seletivo. Relatou que o candidato perdeu a vaga por não 78 

preencher os pré-requisitos e concluiu relato informando que o Campus encaminhou 79 

consultaa Comissão Central do Processo Seletivo da Reitoria, a qual delegou ao Conselho 80 

de Campus a decisão de abrir uma vaga extra no Curso Técnico em Meio Ambiente 81 

Integrado ao Ensino Médio exclusiva para este estudante. A Conselheira Adriana 82 

complementou o relato pontuando que o sistema de inscrição apesar de ter evoluído em 83 

relação aos últimos anos, ainda não apresenta todas as qualidades de acessibilidade e trás 84 

bastante dificuldades aos usuários, independentemente da condição de deficiência ou não. 85 

Destacou também que o edital previa uma vaga para candidato PCD (Pessoa Com 86 

Deficiência) no curso, e se não tivesse ocorrido o engano na inscrição, este candidato teria 87 

sido o único inscrito e em decorrência estaria matriculado. O Presidente do Conselho 88 

destacou que o IFRS evoluiu nas últimas edições do processo seletivo em relação 89 

acessibilidade para surdos, mas destaca a dificuldade do candidato cego para realizar uma 90 

prova não acessível. A Conselheira Taís destacou a necessidade de pensar a concepção de 91 

provas que observem as especificidades do público do Campus, tanto no que se refere às 92 

deficiências, quanto ao aluno trabalhador e outras realidades que o Campus tem em torno 93 

de si. O Conselheiro Sandro questionou sobre o impacto de mais uma vaga nesta turma, em 94 

relação a adaptações da sala, entre outras questões. O Presidente do Conselho informou 95 

que não existe impacto neste sentido, mas destacou que a preocupação está no 96 

embasamento legal da criação de mais uma vaga, para evitar que outro candidato possa 97 

utilizar da mesma jurisprudência sem que haja motivação real. O Conselheiro Alaor 98 

destacou a necessidade de pontuar o papel da Faurgs que tem o dever de qualificar as 99 

provas garantindo a acessibilidade e a importância de acionar o Centro de Tecnologia 100 

Assistiva – CTA da Reitoria para dar suporte na adaptação do estudante com deficiência e 101 

no auxílio dos professores. Em regime de votação: aprovado por unanimidade. 5.  102 

Construção do Calendário Anual de Reuniões Ordinárias. A Conselheira Caroline 103 

solicitou que as reuniões sejam realizadas nas segundas-feiras. O Presidente informou que 104 

as reuniões são bimestrais e sugeriu que ocorram na primeira segunda-feira do mês de 105 

referência. O Calendário ficou definido da seguinte forma: 2ª Reunião Ordinária: 106 

01/04/2019;3ª Reunião Ordinária: 03/06/2019; 4ª Reunião Ordinária: 05/08/2019; 5ª Reunião 107 

Ordinária: 07/10/2019; e 6ª Reunião Ordinária: 10/12/2019. Agradecendo a presença 108 
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detodos os conselheiros, o Presidente do Conselho de Campusdeu por encerrada reunião 109 

E, para constareu,Adriana Silva Martins, que secretariei esta sessão do Conselho de 110 

Campus, lavrei a presente ata que, após lidae aprovada, será assinada por mim e pelos 111 

presentes.  112 
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 A via original deste documento, com assinatura, encontra-se arquivado no Gabinete da Direção Geral. 

 


