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Aos 25 dias do mês de maio de dois 2020, através da plataforma da RNP, pelo link                 

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

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

Azambuja Marçal. Estando presentes os conselheiros Pedro Feltrin Batista e Lorran Teixeira da Silva              

do segmento discente; André Luis Demichei e Gisele Maciel M. Rangel, do segmento docente;              

Adriana Silva Martins e Alaor Ribeiro de Souza, do segmento técnico administrativo. Convocada com              

a seguinte Ordem do Dia 1. Informes do Grupo de Trabalho (GT) de Reorganização do Calendário          

Acadêmico de 2020; 2. Informes do Comitê de Crise para acompanhamento e prevenção do novo               

coronavírus (COVID-19); 3. Informes do GT que está revisando o Regimento Provisório do Conselho              

de Campus para elaboração do Regimento do Conselho de Campus Alvorada. O presidente iniciou a               

sessão, saudando a comunidade presente na plataforma e aos e às conselheiros presentes. Tendo o               

apoio das Intérpretes Karina Sperb e Quetlin Araújo. O Presidente reforçou que para solicitar a               

palavra, os a as Representantes Presentes utilizassem o recurso do aplicativo (levantar a mão).              

Iniciou as discussões informando que houve o envio de e-mail aos servidores e a comunidade para                

realizarem sugestão de Pauta, como não houve, a Pauta apresenta Informes acerca de temas que               

estão demandando bastante trabalho no âmbito do IFRS e pelas suas especificidades seria             

importante uma “prestação de contas” de como estão as atividades à comunidade, representada             

aqui. O Presidente, antes de iniciar a Ordem do Dia, solicitou aprovação da ATA da primeira reunião,                 

ocorrida em 04 de maio, encaminhada para manifestações. Colocado em regime de votação, por              

unanimidade a ATA e foi aprovada. Dando início a Ordem do Dia, com o item 1. Informes do GT de                    

Reorganização do Calendário Acadêmico de 2020; o Presidente, por ser membro do GT, esclareceu              

que na reunião do Conselho Superior (Consup) realizada no dia 22 de maio de 2020, foi decidida a                  

prorrogação da suspensão do Calendário até o dia 3 de julho; tendo outros Grupos de Trabalho                

constituídos para pensar nas estratégias para a retomada das atividades, pois em algum momento,              

agora previsto para 3 de julho, haverá o retorno; sendo necessário pensar nas questões de               

infraestrutura, de saúde e nas atividades laborais e pedagógicas para a volta do calendário. Foi               

constituído no Campus um GT, bastante plural, com representante da coordenação de cursos,             

gestão, comitê de crise e alunos, tornando o mais plural possível e com diversos segmentos, para                

pensar nas questões específicas e complexas para e na retomada. Aberto a palavra, a conselheira               

Gisele Rangel solicitou palavra, solicitando informações sobre o Calendário, com ficará, como está             

sendo pensado o calendário para os cursos semestrais. O Fábio informou que este ano será atípico,                

porém não está no horizonte anular o semestre, é bem provável que o calendário de 2020 avance                 

para 2021, utilizando-se de recursos como sábados letivos e atividades não presenciais, as             

definições estão sendo construídas coletivamente. No item 2 da Pauta, apresenta os Informes do              

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

foi convidada a servidora Suzane Hallmann de Mello, membro do comitê, para fazer o relato: O                
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Comitê criado com objetivo de acompanhar as ações e servir de referência à comunidade, alunos e                

servidores, assim o comitê está atuando conjuntamente com diversos projetos de extensão. A ação              

mais recente foi à doação de TNT a entidades parceiras para confecção de máscaras. O comitê está                 

trabalhando para o retorno, assim apresentou o plano de contingência, ainda em construção:             

Pensando nas questões de higiene para acesso ao Campus, uso de máscaras, orientação do uso               

adequado, acesso para higienização ao entrar, uso de álcool gel; estudando atenção para o              

distanciamento; refletindo sobre políticas do uso dos espaços, para evitar aglomerações, e            

empréstimos de materiais, como exemplo a biblioteca; em rotinas para a higienização e             

manutenção de um ambiente saudável; o documento ainda está em construção. O Comitê irá              

sinalizar as necessidades de adequação de rotinas e de infraestrutura, da compra de materiais,              

ações pensando no retorno, quando finalizado, o material será compartilhado. O conselheiro Alaor             

Ribeiro pediu a palavra, solicitou informação acerca do uso das máquinas de costura que o Campus                

irá receber, pois a estrutura física atual já está saturada. O Presidente esclareceu que as máquinas                

são portáteis, o que permite mobilidade, certamente haverá parcerias, pela Coordenadoria de            

Extensão. O conselheiro Lorran Teixeira pediu a palavra, solicitou esclarecimento quanto a            

quantidade de alunos na retomada, como se daria para proporcionar o distanciamento. O             

conselheiro Fábio salientou que não há definição de como será, será observado as orientações das               

autoridades acerca do assunto, a fim de preservar a saúde em primeiro lugar. Dando continuidade,               

3. O presidente, como está participando do GT que está revisando o Regimento Provisório do               

Conselho de Campus para elaboração do Regimento do Conselho de Campus Alvorada. Inicia sua              

fala informando que houve a primeira reunião, dia 15 de maio, a qual tratou da metodologia, o GT                  

terá como documentos norteadores os Regimentos existentes no âmbito do IFRS; trabalhando com             

a data da próxima reunião ordinário do ConCamp como prazo para apreciação da redação; com a                

intencionalidade de disponibilizar aos conselheiros, para permitir o debate nos segmentos. Aberto            

para manifestações. A conselheira Gisele Rangel pediu a palavra. A dúvida da conselheira é se               

continua a distribuição das cestas básicas, com os recursos da merenda. O presidente disse que sim,                

que esta ação está vinculada a estratégias da Assistência Estudantil para os alunos de maior               

vulnerabilidade a fim de evitar a evasão, ação que ocorre com o apoio do setor de Licitações do                  

Campus. Não havendo outras manifestações, o Presidente encerra a sessão, agradecendo a            

presença. 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 27 de                  

maio de 2020.  

 

Adriana Silva Martins _____________________________________________________ 

Alaor Ribeiro dos Souza____________________________________________________ 

André Luis Demichei_______________________________________________________ 

Gisele Maciel M. Rangel____________________________________________________ 

Fábio Azambuja Marçal ____________________________________________________ 

Justina Bechi Robaski _______________________________________________________ 

Lorran Teixeira da Silva _____________________________________________________ 
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