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2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Campus IFRS Alvorada

Aos sete dias do mês de junho de 2021, através da plataforma da RNP, pelo link
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifrs-walvorada, realizou-se a segunda reunião extraordinária
do Conselho de Campus, convocada e sob a presidência do diretor-geral do Campus Alvorada,
Fábio Azambuja Marçal. Estando presentes os conselheiros representantes do segmento docente:
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 e Paula Maria Zanotelli; representantes do segmento discente: Bernardo Denker
Kummer e Lorran Teixeira da Silva. Convocada com a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação das
Atas Concamp nº01/2021 e nº02/2021; 2. Aprovação do Adendo para Atividades
Complementares em regime de excepcionalidade. Após agradecer a presença de todos(as), o
presidente iniciou a reunião informando que recebeu da direção de ensino do campus, a solicitação
de inclusão da pauta “Primeira alteração do Calendário Acadêmico 2021”, em regime de
urgência, a qual foi subscrita pelos conselheiros Alaor, Paula e Vinícius. Após colocada em votação,
os conselheiros aprovaram a inclusão da pauta. O diretor de ensino André Demichei foi convidado
para prestar esclarecimentos aos conselheiros sobre a pauta. As alterações do calendário
propostas são as seguintes: “ Onde lê-se: Maio 22 - Sábado letivo integrados, TTILS, Proeja,
superiores, Processos Fotográficos, referente à quarta-feira; 29 - Sábado letivo integrados, TTILS,
Proeja, superiores, Processos Fotográficos, referente à quinta-feira”, Leia-se: “ Maio 22 - Sábado
letivo integrados, Proeja, superiores, Processos Fotográficos, referente à quarta-feira. TTILS,
referente à segunda-feira; 29 - Sábado letivo integrados, Proeja, superiores, Processos
Fotográficos, referente à quinta-feira. TTILS, referente à segunda-feira”. Colocada em votação, a
primeira alteração do calendário acadêmico 2021 foi aprovada por unanimidade. Em relação a
pauta de aprovação das Atas Concamp nº 01/2021 e 02/2021, após colocada em votação, foram
aprovadas por seis votos favoráveis e uma abstenção. Quanto à pauta de aprovação do adendo
para atividades complementares em regime de excepcionalidade, o diretor André explicou que
devido ao cenário pandêmico de crise sanitária ocasionado pela pandemia de Covid-19, verificou-se
a necessidade de ajustes e flexibilização em relação a carga horária-mínima de atividades
complementares para os cursos de técnico em meio ambiente integrado ao ensino médio, técnico
em produção de áudio e vídeo integrado ao ensino médio e técnico em cuidados de idosos
integrado ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos que atualmente
correspondem a, respectivamente, de acordo com os Projetos Pedagógicos de Curso, 120 horas,
120 horas e 100 horas. O propósito é regulamentar as atividades complementares para os
estudantes formandos. Em reunião com os colegiados dos cursos, decidiu-se que a proposta de
flexibilização das atividades complementares, em tempos de excepcionalidade e para as turmas de
formandos, seria apresentada da seguinte forma: 1. Será mantida a carga horária de atividades
complementares definidas no Projeto Pedagógico de cada um dos cursos; 2. Haverá flexibilização
na carga horária máxima de atividades dos alunos formandos do ano letivo de 2020 e 2021, sendo
permitida a contabilização de 100% da carga horária das atividades complementares,
independentemente do tipo de atividade, desde que estas estejam listadas no Anexo I Resolução no
021, 10 de julho de 2018, e/ou nos Anexos I (A) e I (B); 3. As atividades complementares poderão
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ser computadas em apenas 1 tipo de atividade; 4. Serão revistos os documentos comprobatórios de
realização de atividades complementares já entregues pelos alunos formandos, a fim de que seja
feita nova avaliação e nova contabilização das cargas horárias de acordo com o adendo
apresentado aos conselheiros e os casos omissos serão resolvidos pela Direção de Ensino do
Campus Alvorada, juntamente com a Coordenação de Curso. Após discussões, o presidente
sugeriu que fosse votada a proposta apresentada e comprometeu-se em consultar a Proen sobre a
viabilidade de mudança da carga-horária das atividades complementares sem a alteração do PPC
dos cursos. A sugestão foi aceita e a proposta de adendo para atividades complementares em
regime de excepcionalidade foi aprovada por sete votos favoráveis e uma abstenção. Finalizando,
Fábio reforçou o convite para a I Mostra Metropolitana do IFRS, que ocorrerá de forma on-line entre
os dias 7 e 10 de junho de 2021, envolvendo os cinco campi da região metropolitana. 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, 07 de
junho de 2021.
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