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1ª Reunião Ordinária do Conselho de Campus IFRS Alvorada

Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2021, 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 do Campus Alvorada, Fábio
Azambuja Marçal. Iniciou-se a reunião com a posse dos seguintes conselheiros, que passaram a
integrar o plenário: representantes do segmento docente: Caroline de Castro Pires, Daniel Bassan
Petry, Vinícius Lima Lousada e Gisele Maciel Monteiro Rangel; representantes do
segmento técnico-administrativo: Alaor Ribeiro de Souza, Marlise Paz dos Santos, Paula Maria
Zanotelli, Claudia Cristina Ludwig dos Santos e Suzane Hallmann de Mello; representantes do
segmento discente: Bernardo Denker Kummer, Lorran Teixeira da Silva, Karin Santiago da Silva,
Nara Consuelo Martinez Gomes e Sandy de Castro Lopes; representante da comunidade externa:
Josué Cardoso de Aguiar, representante titular da Embrião – Sociedade Cultural e Ambientalista.
Convocada com a seguinte ordem do dia: 1. Informes Gerais; 2. Análise do documento de
solicitação de autorização de empréstimo de espaço físico do campus, para realização de
atividades do Centro da Juventude Alvorada. Após agradecer a presença de todos, o presidente
iniciou a primeira pauta, informando a situação do orçamento do IFRS para o ano de 2021,
ressaltando que a Lei Orçamentária Anual - LOA ainda não foi aprovada, mas que o valor do
orçamento previsto para este ano é o mesmo de 2020. Os recursos vêm sendo repassados de
forma fracionada e insuficiente para o pagamento de todas as despesas do campus. Informou ainda
que ficou determinado na última reunião do Consup que em 2021 o calendário letivo deverá ser
retomado na instituição após a conclusão das atividades pedagógicas não-presenciais (APNP). No
Campus Alvorada, há a possibilidade de retomada do calendário no mês de maio, após férias dos
docentes. A conselheira Marlise sugeriu que seja emitida uma nota para a comunidade acadêmica e
externa esclarecendo a situação orçamentária do IFRS. Após concordância dos conselheiros,
definiu-se que será elaborada uma nota a ser compartilhada com os conselheiros para observações
e contribuições antes de sua publicação. Quanto à segunda pauta, de análise do documento de
solicitação de autorização de empréstimo de espaço físico do campus, para realização de
atividades do Centro da Juventude (CJ) Alvorada, após apresentação da proposta pelo presidente
Fábio, o Sr. Álvaro Fernandes Lottermann, diretor do Departamento de Políticas para a Juventude,
da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, foi convidado a
contribuir com esclarecimentos necessários acerca da proposição. Após cumprimentar os
presentes, Álvaro prestou sua solidariedade ao campus em relação à situação orçamentária em que
se encontra. Explicou as diretrizes e objetivos do Programa de Oportunidades e Direitos (POD)
desenvolvido em atendimento aos jovens e as dificuldades encontradas em relação aos espaços
físicos para execução das atividades do Centro da Juventude em Alvorada, manifestando também o
interesse em firmar parceria com o IFRS em prol da formação destes jovens. Ressaltou a
importância do uso de alguns espaços do Campus Alvorada, neste momento em que a sede do
Centro da Juventude não está concluída. O conselheiro Vinícius observou que no documento
enviado ao Conselho não há um detalhamento do uso dos espaços físicos do campus e reforçou
que a solicitação, se aprovada pelo Conselho, deverá ser avaliada pela Reitoria, obedecendo os
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fluxos e normativas existentes. O conselheiro Daniel manifestou sua preocupação com a escassez
de espaços no campus para as atividades regulares e solicitou que seja realizada uma consulta ao
setor de desenvolvimento institucional (DI) do campus para verificação de viabilidade de cedência
de espaços. Fábio esclareceu que o setor de DI vem acompanhando este assunto. Após análises e
observações, foi colocada em votação a proposta de elaboração de um documento solicitando ao
CJ maiores detalhamentos sobre o uso dos espaços físicos do campus, sendo aprovada com nove
votos favoráveis. O presidente do Conselho agradeceu a presença do diretor Álvaro, reforçando a
importância de firmar parceria entre o Campus Alvorada, a Secretaria de Justiça do Estado e o
Centro da Juventude. Fábio sugeriu um calendário de reuniões ordinárias do Concamp, com as
seguintes datas: 17 de maio, 05 de julho, 13 de setembro e 08 de novembro de 2021, que foi
aprovado pelos conselheiros. Encerrou-se a reunião, após agradecimentos do presidente aos
presentes e aos servidores que auxiliaram na realização da reunião. E, para constar, eu Claudia
Cristina Ludwig dos Santos, secretária do Conselho de Campus, lavrei a presente ata que, após lida
e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Alvorada, 25 de fevereiro de 2021.
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