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ATA Nº 06/2017 – Reunião Ordinária do Conselho de Campus 2017
1

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às catorze horas, no Campus Bento

2

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

3

localizado na Avenida Osvaldo Aranha, 540, na cidade de Bento Gonçalves/RS, foi realizada a

4

sexta reunião ordinária do Conselho de Campus do ano de 2017. A sessão foi presidida pela

5

professora Soeni Bellé, presidente do Conselho. Estiveram presentes os seguintes conselheiros:

6

representantes discentes – Mauricio José Testa (titular) e Eduardo Felipe Alchieri (1º suplente);

7

representantes docentes – Lissandra Luvizão Lazzarotto (titular), Winston Xaubet Olivera (titular)

8

e Onorato Jonas Fagherazzi (2º suplente); representantes técnico-administrativos – Elisângela

9

Batista Maciel (titular), Raquel Fronza Scotton (titular) e Odila Bondam Carlotto (3ª suplente).

10

Secretariou a reunião a servidora Sandra Nicolli Piovesana. Pauta da reunião: 1. Aprovação da

11

Ata da 5ª reunião ordinária de 2017 (realizada em 04/10/2017); 2. Aprovação da Ata da 4ª reunião

12

extraordinária de 2017 (realizada em 01/11/2017); 3. Apreciação da proposta de Calendário de

13

Reuniões 2018, do Conselho de Campus; 4. Apreciação da proposta de Regulamento para

14

Participação de Discentes em Eventos Esportivos; 5. Apreciação da proposta de inclusão, no

15

calendário acadêmico 2017, da data de 22/12/2017, para solenidade de formatura simplificada

16

(conforme Memorando nº 087/2017, da Direção de Ensino); 6. Assuntos Gerais. Expediente. 1.

17

Solicitação de inclusão de pauta em regime de urgência da “autorização para realização de

18

serviços de manutenção predial em algumas salas do piso inferior do bloco D”. A conselheira

19

Elisângela Batista Maciel explicou que, devido à falta de salas de aula, estava sendo proposta a

20

realização de serviços de pintura e manutenção elétrica em três salas do piso inferior do bloco D

21

(antigo Internato), para serem utilizadas com essa finalidade, sem alterar a parte estrutural do

22

prédio. A inclusão na pauta foi aprovada por unanimidade. 2. Solicitação de inclusão de pauta

23

em regime de urgência de “alteração nas disciplinas de Currículo, Planejamento e Avaliação

24

(CPA), dos cursos de Licenciatura em Física e Matemática”. O conselheiro Mauricio José Testa

25

trouxe a demanda dos alunos dos cursos de Licenciatura em Física e Matemática e explicou que

26

a ideia era que houvesse uma disciplina de CPA específica para cada curso. Os demais

27

conselheiros, após discussão, concluíram que essa questão deve ser levada, inicialmente, para

28

as coordenações dos respectivos cursos e que não cabe ao Conselho de Campus deliberar sobre

29

esse assunto. A inclusão na pauta foi rejeitada por unanimidade. 3. Solicitação de inclusão de
1
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30

pauta em regime de urgência de “solicitação de serviço de cópias (reprográficas)”. A conselheira

31

Lissandra Luvizão Lazzarotto apresentou a demanda dos professores da área de Letras, que

32

solicitaram que seja oferecido no campus o serviço de cópias reprográficas. A inclusão na pauta

33

foi aprovada por unanimidade. Regime de urgência. 1. Autorização para realização de serviços

34

de manutenção predial em algumas salas do piso inferior do bloco D. A conselheira Elisângela

35

relembrou que, em reunião anterior do Conselho de Campus (segunda reunião ordinária, de

36

12/04/2017), foi autorizada a elaboração de um “projeto de reforma” para o piso inferior do bloco

37

D, o que ainda não havia ocorrido por uma questão orçamentária e, por isso, em função de

38

demanda da Diretoria de Ensino por novas salas de aulas, se solicitava agora autorização para

39

efetuar pequenos serviços de reforma – pintura e parte elétrica – em duas ou três salas daquele

40

espaço. A conselheira Lissandra solicitou a definição de um prazo para a entrega do “projeto de

41

reforma”. A presidente do Conselho de Campus, professora Soeni Bellé, comentou que isso

42

depende da Diretoria de Planejamento e Obras, da Reitoria, para a qual também já foram

43

solicitados outros projetos de extrema prioridade para o campus (como a reforma do telhado da

44

Vinícola-escola e adequação de todos os prédios da Instituição ao PPCI – Programa de

45

Prevenção e Combate a Incêndios). Soeni, então, ponderou que havia dois encaminhamentos a

46

serem feitos: a) autorização para realização de serviços de manutenção predial: em regime de

47

votação, a proposta foi aprovada por unanimidade; b) definição de prazos para os projetos: Soeni

48

sugeriu que o Conselho de Campus elabore um documento – embasado no Ofício entregue por

49

ela ao Ministério da Educação no dia 28/11/2017, em Brasília – solicitando à Reitoria agilidade

50

na conclusão de todos esses projetos que são prioritários para o campus Bento Gonçalves,

51

incluindo, também, a questão da Casa do Estudante, conforme apontado pelo conselheiro

52

Winston Xaubet Olivera. Essa proposta foi aprovada por unanimidade. 2. Solicitação de serviço

53

de cópias reprográficas. Todos os conselheiros concordaram com a necessidade de ser

54

oferecido no campus o serviço de cópias reprográficas, assim, a solicitação foi aprovada. Na

55

sequência, a conselheira Elisângela esclareceu que já havia sido feita uma licitação para esse

56

serviço, para a qual não houve interessados, mas que estava sendo elaborado um novo pregão

57

para atender a essa demanda. Ordem do dia. 1. Aprovação da Ata da 5ª reunião ordinária

58

de 2017 (realizada em 04/10/2017). Aprovada sem ressalvas. 2. Aprovação da Ata da 4ª

59

reunião extraordinária de 2017 (realizada em 01/11/2017). O documento foi aprovado sem

60

ressalvas. 3. Apreciação da proposta de Calendário de Reuniões 2018, do Conselho de
2
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61

Campus. A proposta de calendário foi aprovada por unanimidade, com a ressalva de incluir o

62

horário das reuniões na Resolução. 4. Apreciação da proposta de Regulamento para

63

Participação de Discentes em Eventos Esportivos. A proposta de regulamento foi aprovada

64

por unanimidade. 5. Apreciação da proposta de inclusão, no calendário acadêmico 2017, da

65

data de 22/12/2017, para solenidade de formatura simplificada (conforme Memorando nº

66

087/2017, da Direção de Ensino). Proposta aprovada por unanimidade. 6. Assuntos Gerais. A

67

presidente do Conselho de Campus, professora Soeni Bellé, fez um relato de sua participação

68

na “41ª Reunião dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

69

(Reditec)”, que ocorreu no período de 20 a 23 de novembro de 2017, na cidade de João Pessoa

70

/PB, e também na “Reunião de Trabalho da Subcomissão Especial para Tratar da Situação dos

71

Campi Fora das Sedes das Universidades Federais e dos Institutos Federais”, ocorrida em

72

Brasília/DF, no dia 28 de novembro de 2017. Na sequência, a conselheira Lissandra solicitou

73

uma atualização sobre a situação do orçamento do campus. A conselheira Elisângela disse que,

74

até aquela data, o campus recebera em torno de noventa por cento do orçamento aprovado e

75

que ainda não havia informações concretas sobre a liberação do restante. Nada mais havendo

76

a tratar, a presidente do Conselho de Campus agradeceu a presença de todos e deu por

77

encerrada a reunião, às 14h50min. Encerro, assim, esta ata, que será assinada por mim e pelos

78

demais presentes.
Sandra Nicolli Piovesana _______________________________________________
Soeni Bellé __________________________________________________________
Eduardo Felipe Alchieri _________________________________________________
Elisângela Batista Maciel ________________________________________________
Lissandra Luvizão Lazzarotto ____________________________________________
Mauricio José Testa ___________________________________________________
Odila Bondam Carlotto __________________________________________________
Onorato Jonas Fagherazzi _______________________________________________
Raquel Fronza Scotton__________________________________________________
Winston Xaubet Olivera _________________________________________________
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