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4ª Reunião Ordinária do Conselho de Campus IFRS Alvorada

Aos treze dias do mês de setembro de 2021, através da plataforma da RNP, pelo link
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifrs-walvorada, realizou-se a quarta reunião ordinária 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 e Vinícius Lima Lousada; representantes do segmento técnico-administrativo: Alaor
Ribeiro de Souza, Marlise Paz dos Santos e Paula Maria Zanotelli; representante do segmento
discente: Bernardo Denker Kummer. Convocada com a seguinte ordem do dia:1. Informes gerais;
2. Aprovação da Ata Concamp nº04/2021; 3. Aprovação da Resolução ad referendum
nº002/2021, que aprova as alterações no Calendário Acadêmico 2021 do IFRS Campus
Alvorada; 4. Aprovação da Resolução ad referendum nº003/2021, que aprova as alterações
no Calendário Acadêmico 2021 do IFRS Campus Alvorada e 5. Apreciação da minuta do
Plano de Ação 2022 do Campus Alvorada. Após agradecer a presença de todos(as), o presidente
iniciou a sessão, solicitando a inversão da ordem da pauta, iniciando com a apreciação da minuta
do Plano de Ação 2022 do Campus Alvorada. Não havendo objeção, iniciaram-se as discussões
sobre a pauta. O servidor Cassiano Doneda, convidado para prestar esclarecimentos, informou que
no Plano de Ação é possível verificar todas as ações que envolvem custos ou não, inclusive de
forma detalhada. Relatou que a construção do Plano de Ação foi realizada de forma efetiva,
coletiva, colaborativa e participativa com todos os segmentos do campus, destacando o aumento de
propostas de ações que não envolvem recursos financeiros. Em votação, o Plano de Ação 2022 do
Campus Alvorada foi aprovado por unanimidade. Seguindo para a pauta de Aprovação da Ata
Concamp nº04/2021, a mesma foi aprovada por unanimidade. Sobre a aprovação das resoluções
ad referendum nº002/2021 e nº003/2021, o servidor André Demichei foi convidado para esclarecer
as alterações que foram solicitadas pelo setor de ensino. André informou que a Resolução ad
referendum nº 002/2021 traz a alteração no período de matrículas online dos cursos superiores,
subsequentes/ concomitante e Proeja, definindo as datas de 23 à 25 de agosto de 2021, em razão
do curto prazo para a consolidação das disciplinas e ajustes no sistema para a efetivação das
matrículas. Sobre a Resolução ad referendum nº003/2021, explicou que foi solicitada a inclusão de
dois período: de 01 a 10 de setembro de 2021 para ajuste de matrícula dos cursos superiores,
subsequentes/ concomitante e Proeja e dia 06 de dezembro de 2021, para trancamento de
matrícula - cursos superiores e subsequentes, em virtude da ausência destas previsões no
calendário acadêmico. Colocadas em votação separadamente, a Resolução ad referendum nº
002/2021 e a Resolução ad referendum nº 003/2021 foram aprovadas. Quanto a pauta de informes
gerais, Fábio explicou os trâmites em relação ao Edital nº 70/2021, de distribuição interna de vagas
de professor visitante no IFRS e após consulta aos conselheiros, ficou acordado que as propostas
do campus Alvorada serão aprovadas ad referendum pelo presidente do conselho. Assim,
encerrou-se a sessão. 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, 16 de setembro de 2021.
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