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Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte, através da plataforma da RNP, pelo link                   

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifrs-walvorada, realizou-se a primeira reunião extraordinária      

do Conselho de Campus, convocada e sob a presidência do Diretor Geral Campus Alvorada, Fábio               

Azambuja Marçal, feita em ambiente virtual em virtude de publicação da Portaria IFRS 309/2020,              

que prorroga a suspensão das atividades letivas até três de junho. Estiveram presentes os              

conselheiros: representante da comunidade externa, Fernanda dos Santos Paulo; André Luis           

Demichei, Caroline de Castro Pires e Gisele Maciel M. Rangel, representantes do segmento docente;              

Adriana Silva Martins, Alaor Ribeiro de Souza e Liliane Birnfeld, representantes do segmento dos              

técnicos administrativos; Pedro Feltrin Batista e Lorran Teixeira da Silva como representantes do             

segmento discente. A reunião foi convocada com a seguinte Ordem do Dia 1. Aprovação Resolução               

ad referendum 001, de 30 de março de 2020 – Homologa o Resultado Preliminar do Edital 01/2020                 

de Afastamento dos Técnicos Administrativos em Educação; 2. Supressão da redação do § 3º do Art                

9º do Regulamento dos Colegiados de Curso Superior do IFRS, Campus Alvorada relativo à              

publicação das ATAS dos Colegiados dos Cursos Superiores; 3. Posse de suplentes como titulares,              

em virtude de afastamento de titulares/suplentes eleitos pelo Edital nº 22/2018: a. Representante             

discente: Bernardo Denker Kummer b. Representante docente: Gisele Maciel M. Rangel 4. Informes             

do Comitê de Crise do Campus Alvorada acerca das estratégias para a retomada das atividades               

letivas; 5. Designar equipe de trabalho para revisar o Regimento Provisório do Conselho de Campus               

para elaboração do Regimento do Conselho de Campus Alvorada; 6. Informes Gerais. O presidente              

iniciou a sessão, saudando os presentes na plataforma, os conselheiros presentes, informando que             

o recurso de vídeo seria prioritário para as Intérpretes Karina Sperb e Juliana Beppler, reforçando               

que apenas os Representantes dos segmentos poderiam fazer uso do microfone. Iniciou as             

discussões propondo uma alteração de Pauta, trazendo para o primeiro ponto de debate a Posse               

dos suplentes na condição de titulares do Conselho. Colocado em regime de votação, sendo              

aprovado por unanimidade, apenas a representante Caroline Pires não conseguiu realizar seu voto.             

Dando início a Ordem do Dia, tendo como o item 1 a Posse. O Presidente dá a posse, estando                   

presente, apenas a conselheira Gisele Rangel, já o representante Bernardo Denker Kummer, não se              

faz presente para o exercício da posse. Dando continuidade, o item 2. A aprovação da Resolução ad                 

referendum 001, de 30 de março de 2020, que homologa o Resultado Preliminar do Edital 01/2020                

de Afastamento dos Técnicos Administrativos em Educação. O Presidente comenta que este é um              

edital ordinário e compõem o programa de capacitação aos servidores do IFRS, havendo para              

Docentes e Técnicos, este publicado em 28 de fevereiro de 2020, tem validade de 6 meses, a partir                  

da publicação do resultado, tendo seus desdobramentos afetado pela publicação das portarias de             

suspensão das atividades em virtude da pandemia. Aberto para discussão, não houve            

manifestações. Aberto para votação, havendo apenas uma abstenção, restou aprovado, por           
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unanimidade, pelos conselheiros. Iniciado a discussão do item 3 da pauta, que refere-se a              

supressão da redação do § 3º do Art 9º do Regulamento dos Colegiados de Curso Superior do IFRS,                  

Campus Alvorada relativo a publicação das ATAS dos Colegiados dos Cursos Superiores, o Presidente              

esclareceu que esta solicitação foi demandada do NDE da curso da Pedagogia. Estando presente na               

Reunião a servidora Danielle Santos Azevedo para dirimir quaisquer dúvidas acerca da solicitação. O              

Presidente iniciou sua fala indicando que esta solicitação tem como objetivo não expor pessoas que               

possam ser pautadas no documento, mantendo seu caráter de um documento público, acessível a              

qualquer pessoa, como demanda a lei de acesso a informação, apenas que as Ata das Colegiados                

não serão publicizadas no site, como preconiza a redação atual. O conselheiro Alaor Ribeiro pediu a                

palavra. Solicitou que fossem mais bem disponibilizadas as informações acerca dos itens que são              

colocados em Pauta, a fim de auxiliar os conselheiros em seu voto, pois não conseguiu acesso às                 

informações deste item da Pauta. O presidente observou que a secretaria irá reavaliar os processos               

a fim de promover um maior cuidado com os documentos postos em anexo e disponibilizados aos                

conselheiros. Aberto para votação, havendo um voto contrário, duas abstenções e os seis votos              

favoráveis, restando aprovado à proposta pelos conselheiros. No item 4 da Pauta, apresenta os              

Informes do Comitê de Crise do Campus Alvorada acerca das estratégias para a retomada das               

atividades letivas, a servidora Joana Paloschi, membro do comitê inicia seu relato: O Comitê foi               

criado com objetivo de acompanhar as ações e servir de referência à comunidade, alunos e               

servidores, assim como para outros comitês e grupos que estejam mobilizando projetos no contexto              

da pandemia, servindo como um ponto de referência para receber e produzir provocações acerca              

do contexto. Uma das ações é a publicação de um boletim semanal, após as reuniões, com                

informações relevantes dentro do contexto, ouvindo as demandas que chegam ao grupo. O Comitê              

está envolvido em ações que visam a retomada das atividades e na mobilização da comunidade em                

ações de enfrentamento, estando envolvido em Editais que fomentam ações junta a comunidade e              

daquelas que demandam parcerias, como a doação de TNT que o IFRS está recebendo e aquisição                

de máquinas de costura portáteis, pensando em confecção de materiais para uso próprio e na sua                

distribuição. Finalizando sua fala, informa o e-mail do comitê, comite.covid19@alvorada.ifrs.edu.br,          

que está disponível para receber informações e sugestões. O Presidente do Conselho informou que              

há um Grupo de Trabalho, conduzido pela Reitoria, para pensar nos desafios do retorno as               

atividades presenciais de forma o mais tranquila possível. Aberto para dúvidas, sugestões e             

questionamentos. A conselheira Gisele Rangel solicitou a palavra. Inicia sua fala destacando que há              

uma ansiedade acerca da retomada, salientou que temos que pensar na acessibilidade das             

máscaras, pois a Comissão de Estudos Surdos apontou que há uma necessidade de haver uma parte                

transparente nas máscaras, a fim de permitir que se consiga visualizar as expressões, algo tão               

necessárias para a efetiva comunicação, tanto dos professores quanto dos alunos, do curso e Libras,               

tanto quanto da comunidade surda. A servidora Joana Paloschi salientou que houve a solicitação da               

conselheira Liliane Birnfeld, que os informativos tenham a participação das Intérpretes para a             

produção do material, visual. O conselheiro Pedro Feltrin Batista pediu a palavra, pois ouvindo as               

falas surgiram dúvidas sobre como ficará o calendário acadêmico, assim como alinhar atividades             

com o Posto de Saúde próximo ao Campus. O Presidente destacou que o IFRS constitui um Grupo de                  

Trabalho para pensar as alternativas, com a retomada, do calendário acadêmico, tendo o indicativo              

de retomada em três de junho, porém ciente de que poderá haver alteração. O Grupo está                

elaborando estratégias de como retomar o calendário havendo a clareza de que, no período de               

suspensão das atividades, não haverá atividade EAD contabilizadas, havendo a possibilidade de que             
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haja atividades não presenciais contempladas com o retorno das atividades e do calendário. Houve              

a procura ao Posto próximo ao Campus, espaço no qual há atendimentos vinculados a odontologia,               

assim como foram encaminhado Ofícios à Prefeitura e à Secretaria de Saúde colocando estrutura do               

Campus a disposição para ações junto ao município. O penúltimo a falar, o conselheiro Lorran               

Teixeira, ponderou acerca da forma com que será possibilitado a produção de máscaras no Campus               

com os itens informados, notou que houve diversos Projetos aprovados nos Editais de Extensão              

pensados com ações de auxílio e apoio à comunidade neste contexto da pandemia. O Presidente               

explicou que foi pensada a confecção com parcerias, capitaneadas pela Coordenadoria de Extensão,             

permitindo a parcerias com instituições locais, que já possuem alguma expertise a fim de permitir               

disponibilizar cursos e formações, tanto no Campus quanto em outros espaços, já que as máquinas               

são portáteis. A última a solicitar a palavra, a Conselheira Adriana Martins, questionou se o Comitê                

já está pensando em intervenções no ambiente físico do Campus, como disponibilizar dispensadores             

de álcool gel nas paredes, aquisição de bebedouros, instalações de pias, ou seja, adaptações              

pensando em novos protocolos de higienização e cuidados. O Presidente salientou que o Comitê é               

um provocador, porém há limites das ações, mas ele serve como um catalisador de ideias e                

sugestões para apresentar para a instituição e todas as colocações serão levadas como proposições.              

O penúltimo ponto de pauta, item 5, designar equipe de trabalho para revisar o Regimento                

Provisório do Conselho de Campus para elaboração do Regimento do Conselho de Campus             

Alvorada. O presidente inicia a apresentação deste ponto, informando que em 2018 o Campus              

aprovou o Regimento do Campus, e a partir deste documento os Conselhos devem reavaliar o seu                

Regimento, a fim de avaliar e melhor as redações a fim de fortalecer o trabalho do ConCamp, desta                  

forma a proposta é criar um grupo de trabalho com um membro de cada segmento, com o prazo de                   

90 dias para apresentar uma proposta de redação, observando o Regimento do Campus e IFRS como                

documento orientador. Aberto para indicação dos nomes que comporão o grupo de trabalho,             

colocaram-se a disposição para a elaboração da proposta os seguintes representantes: Fernanda            

dos Santos Paulo, pela comunidade externa; Lorran Teixeira da Silva, pelo segmento discente;             

Caroline de Castro Pires, pelo segmento docente e Adriana Silva Martins pelo segmento dos técnicos               

administrativos. O presidente também participará do Grupo de Trabalho para colaborar com a             

construção do documento. O último item (6), informes gerais, aberto para os conselheiros, a              

Conselheira Adriana Martins trouxe informações sobre o desempenho do Campus Alvorada nos            

Editais da Extensão, destacando o desempenho de inscrições dos estudantes no edital de fomento              

de projetos promovidos pelos próprios, onde o Campus teve o maior número de projetos              

contemplados assim com o do Edital de ações de enfrentamento a COVID-19. O Presidente              

observou os institutos federais terão um papel importante na retomada, haverá uma diversidade de              

experiências que deixarão marcas pela pandemia. O Presente conclui os informes, que será             

mantido o calendário de reuniões ordinárias previstas para o Conselho, indicando que dia vinte e               

cinco de maio está previsto a próxima reunião o qual será organizado pelo mesma plataforma.               

Agradecendo a presença de todos os conselheiros, o Presidente do Conselho de Campus deu por               

encerrada. E, para constar, eu Justina Bechi Robaski, secretária do Conselho de Campus, lavrei a               

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Alvorada, de 05 de                  

maio de 2020.  
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