
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Alvorada

Ata Concamp nº 01/2022

1ª Reunião Ordinária 2022 do Conselho de Campus IFRS Alvorada

Aos quatorze dias do mês de março de 2022, através da plataforma da RNP, pelo link
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifrs-walvorada, realizou-se a primeira reunião ordinária do
ano de 2022 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: Caroline de Castro Pires, Daniel Bassan Petry e Vinícius Lima Lousada; representantes do
segmento técnico-administrativo: Marlise Paz dos Santos, Paula Maria Zanotelli e Suzane Hallmann
de Melo; representante do segmento discente: Karin Santiago da Silva. O conselheiro Alaor
justificou a ausência. Convocada com a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação da Ata Concamp
nº08/2022; 2. Aprovação das Resoluções ad referendum nº 001/2022 e nº 002/2022, que
aprovam as alterações no Calendário Acadêmico 2022 do IFRS Campus Alvorada; 3.
Deliberação do Processo nº 23739.000191/2022-02 de ação de desenvolvimento em serviço
para qualificação da servidora Kataliny Mercedes Gheno Azzolini; 4. Revisão do Plano
Pedagógico do Curso - PPC Superior de Especialização em Saúde Coletiva. Após agradecer a
presença de todos(as), o presidente começou a sessão colocando em discussão a aprovação da
Ata Concamp nº08/2022. Não havendo manifestações, em regime de votação, a ata foi aprovada
por unanimidade. Após, Fábio relatou as alterações do calendário acadêmico aprovadas pelas
resoluções ad referendum 001/2022 e 02/2022, como segue: quanto à Resolução ad referendum
nº001/2022: retificação: no mês de junho/ 2022, onde se lê: 25 - Sábado letivo Integrados, referente
à quarta-feira; Proeja Proc. Fotográficos e Superiores, referente à sexta-feira; leia-se: 25 - Sábado
letivo Integrados, Proeja, Proc. Fotográficos e Superiores, referente à quarta-feira; acréscimo de
datas: maio/2022: no dia 2 - Publicação do edital ingresso por transferência e portador de diploma e
setembro/2022, no dia 1 - Publicação do edital ingresso por transferência e portador de diploma.
Colocada em votação a Resolução ad referendum nº01/2022 foi aprovada por 6 votos favoráveis
e 01 voto contrário. Quanto à Resolução ad referendum nº02/2022, a alteração constitui-se da
inclusão no mês de abril/2022, de 4 a 6 – 5ª Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão (MEPEX).
Colocada em votação, a Resolução ad referendum nº02/2022 foi aprovada por 6 votos favoráveis,
01 voto contrário e 01 abstenção. Passando para o item seguinte, de deliberação do Processo nº
23739.000191/2022-02 de ação de desenvolvimento em serviço para qualificação da servidora
Kataliny Mercedes Gheno Azzolini, Fábio explicou que a necessidade de qualificação da
servidora foi informada na LND anual e teve pareceres favoráveis da equipe e da CIS e não
havendo solicitação de maiores esclarecimentos pelos conselheiros, colocada em votação, a
solicitação foi aprovada por 06 votos favoráveis e 01 abstenção. Sobre o ponto de pauta seguinte, o
presidente explicou que, segundo o grupo que trabalhou na revisão, as alterações realizadas no
PPC, refletem a necessidade de adequação a algumas normativas que foram renovadas, ampliadas
e revistas pela Pró-reitoria de Pesquisa, Pós- graduação e Inovação - PROPPI. Daniel Petry relatou
que na primeira edição ofertada do curso, ele estava na coordenação de pesquisa do campus e a
previsão inicial de 50% dos discentes concluírem o curso foi excedida, além disto, há grande
número de estudantes interessados em uma nova turma. Salientou que a revisão do projeto de
curso está alinhada com a missão do campus de verticalização e atendimento à solicitação da
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comunidade. Colocada em votação, a Revisão do Plano Pedagógico do Curso - PPC Superior
de Especialização em Saúde Coletiva foi aprovada por 07 votos favoráveis e 01 abstenção. Após
agradecer a presença de todos e todas, o presidente encerrou a 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, 14 de março de 2022.
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