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1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Campus IFRS Alvorada

Aos 29 dias do mês de março de 2021, 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 do Campus Alvorada,
Fábio Azambuja Marçal. Estando presentes os conselheiros Daniel Bassan Petry, Caroline de
Castro Pires, Vinícius Lima Lousada e Gisele Maciel Monteiro Rangel; representantes do
segmento técnico-administrativo: Alaor Ribeiro de Souza, Marlise Paz dos Santos, Paula Maria
Zanotelli e Suzane Hallmann de Mello; representantes do segmento discente: Bernardo Denker
Kummer, Lorran Teixeira da Silva e Nara Consuelo Martinez Gomes. Convocada com a seguinte
ordem do dia: 1. Aprovação do Calendário Acadêmico 2020/2021; 2. Análise do Ofício nº
03/2021/CJALVORADA/CIEE, de cedência de espaço para funcionamento do CJ de Alvorada, junto
ao IFRS - Campus Alvorada. Após agradecer a presença de todos(as), o presidente iniciou a
primeira pauta esclarecendo que os calendários acadêmicos dos campis do IFRS seguem uma
referência apresentada pela Pró-reitoria de Ensino (PROEN). O diretor de ensino do campus
Alvorada André Luis Demichei foi convidado para a apresentação da proposta do calendário
acadêmico aos conselheiros e para os esclarecimentos necessários. André explicou que o
calendário apresentado possui 200 dias letivos, sendo composto pelos 20 dias letivos realizados
presencialmente no ano de 2020 e 180 dias letivos a serem cumpridos no ano de 2021. Sugeriu aos
conselheiros que as datas de rematrículas, que ainda não estavam definidas no calendário, fossem
incluídas da seguinte forma: dia 16 de agosto de 2021, matrícula on-line para os cursos superiores,
subseqüentes/concomitantes e PROEJA e dia 20 de agosto de 2021, homologações das matrículas
on-line. Informou que recebeu um ofício permitindo a flexibilização da Organização Didática (OD),
no que se refere à inclusão do período de exames no ano letivo, finalizando o calendário em 15 de
janeiro de 2022. O conselheiro Lorran solicitou que as votações de pautas sejam em formato de
questionário eletrônico, conforme recurso da plataforma RNP e que seja adicionada a palavra
“Nacional” ao dia 11 de agosto – Dia do Estudante, no calendário. Colocado em votação, o
Calendário Acadêmico 2020/2021 foi aprovado por unanimidade, com as alterações propostas.
Após agradecimento pela participação do diretor André, o presidente apresentou a segunda pauta,
explicando que o Centro da Juventude (CJ) de Alvorada enviou o Ofício nº
03/2021/CJALVORADA/CIEE, com maiores detalhamentos e esclarecimentos sobre o uso dos
espaços do campus Alvorada, conforme solicitado por este Conselho, que foi compartilhado
previamente com os conselheiros. Após análise e discussões sobre o documento apresentado,
considerando a situação atual de pandemia, a necessidade de revisão do plano de contingência e
em consonância com a política do IFRS, colocada em votação, a proposta de rejeição de cedência
do uso de espaços foi aprovada por 7 votos favoráveis e 2 abstenções. Encerrou-se a reunião, após
o presidente reforçar a necessidade de cuidados e atendimento aos protocolos de segurança diante
do atual grave cenário pandêmico. 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, 29 de março de 2021.
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