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1ª Reunião Extraordinária 2022 do Conselho de Campus IFRS Alvorada

Aos dezoito dias do mês de abril de 2022, através da plataforma da RNP, pelo link
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifrs-walvorada, realizou-se a primeira reunião extraordinária
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, Daniel Longo Rockenbach e
Gisele Maciel Monteiro Rangel; representantes do segmento técnico-administrativo: Alaor Ribeiro de
Souza, Marlise Paz dos Santos e Suzane Hallmann de Melo; representante do segmento discente:
Eric Lima Pedott e Paloma Anelise Martins de Souza. Os conselheiros Vinícius Lima Lousada e
Paula Maria Zanotelli justificaram a ausência. Tomaram posse os conselheiros do segmento
discente Eric Lima Pedott e Paloma Anelise Martins de Souza. Convocada com a seguinte
ordem do dia: 1. Aprovação da Ata Concamp nº01/2022; 2. Aprovação do Adendo para
Atividades Complementares em regime de excepcionalidade; 3. Atualização da proposta de
flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnicos-administrativos em educação.
Inserção, em regime de urgência, sem objeção dos conselheiros, a seguinte pauta: 1. Aprovação
da Resolução ad referendum nº 003, de 13 de abril de 2022, que aprova as formas de
ingresso para o Processo Seletivo Discente 2022/02; 2. Alterações na versão anterior do
Calendário Acadêmico 2022. Iniciada a sessão, após apresentação aos conselheiros, a Ata
Concamp nº01/2022 foi aprovada. Após, apresentou-se o item Aprovação do Adendo para
Atividades Complementares em regime de excepcionalidade, o qual prorroga a vigência da
flexibilização, apresentada pelo Adendo para Atividades Complementares, em regime de
excepcionalidade, aprovada pelo Conselho de Campus (CONCAMP) através da Resolução
Resolução no 005, de 07 de junho de 2021, enquanto perdurar o Calendário Acadêmico 2022, para
as turmas formandas dos cursos do Ensino Médio Integrado - Técnico em Meio Ambiente, Técnico
em Produção de Áudio e Vídeo e Técnico em Cuidados de Idosos - PROEJA. Fábio explicou que
devido à pandemia de Covid -19, houve a necessidade de flexibilizar a carga horária das atividades
complementares para não incorrer em prejuízo aos estudantes. Salientou que foi realizada uma
consulta aos coordenadores de curso, que entenderam a necessidade desta prorrogação. Colocada
em votação, a pauta foi aprovada por seis votos favoráveis e uma abstenção. Seguindo para o item
seguinte, Atualização da proposta de flexibilização da jornada de trabalho dos servidores
técnicos-administrativos em educação (TAEs), o presidente explicou que foi apresentada pelos
TAEs, uma nova proposta que passou pela avaliação da Comissão Interna de Supervisão do Plano
de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação (CIS), em que considera-se o
Departamento de Administação e Planejamento - DAP do campus um grande setor, não mais
fragmentado em microssetores e a inclusão da Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional,
que passa a flexibillizar em conjunto com a Coordenadoria de Extensão. O conselheiro Daniel Petry,
sugeriu que ao anexar documentos, estes sejam inseridos no início do processo ou trazidos em
destaque para facilitar a análise dos conselheiros. Fábio informou que o IFRS passará por auditoria
externa dos processos de flexibilização, inclusive com visitas in loco. Suzane salientou que houve
mudança também no horário da biblioteca que passa a ser das 8 às 20 horas. Colocada em

Página 1 de 2

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifrs-walvorada


votação, a atualização da proposta de flexibilização foi aprovada por seis votos favoráveis e três
abstenções. O item seguinte: Aprovação da Resolução ad referendum nº 003, de 13 de abril de
2022, que aprova as formas de ingresso para o Processo Seletivo Discente 2022/02, que
aprova as formas de ingresso para o Processo Seletivo Discente 2022/02, da seguinte forma: por
meio da realização de Sorteio Público e/ou Nota obtida no Enem para as vagas ofertadas no curso
técnico subsequente ao ensino médio e por meio da realização de Prova e/ou Nota obtida no Enem
para as vagas ofertadas no curso superior de graduação, de acordo com a Política de Ingresso
Discente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, após colocado em votação, foi aprovado por
sete votos a favor e uma abstenção. Sobre as Alterações na versão anterior do Calendário
Acadêmico 2022, o presidente apresentou as sugestões de inserção enviadas pelo setor de
ensino: dia 22 de abril, dia não letivo; dias 11 de junho e 24 de setembro, entrega de boletins dos
integrados. Fábio informou que conversou com o setor de ensino e sugeriu que as datas de entrega
dos boletins sejam pautadas em outra reunião. Não havendo objeção, colocada em votação, a
inserção do dia 22 de abril como não letivo no calendário acadêmico 2022 foi aprovada por oito
votos favoráveis e uma abstenção. Fábio sugeriu a alteração da data da próxima reunião ordinária
do Concamp do dia 02 de maio para o dia 09 de maio, que foi aceita pelos conselheiros. 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, 18 de  abril de 2022.
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