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ATA Nº 04/2018 –  Reunião Extraordinária do Conselho de Campus 2018 

 

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às catorze horas, no Campus Bento 1 

Gonçalves do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, 2 

localizado na Avenida Osvaldo Aranha, 540, na cidade de Bento Gonçalves/RS, foi realizada a 3 

quarta reunião extraordinária do Conselho de Campus do ano de 2018. A sessão foi presidida 4 

pela professora Soeni Bellé, presidente do Conselho. Estiveram presentes os seguintes 5 

conselheiros: representantes discentes – Eduardo Felipe Alchieri (titular) e Mauricio José Testa 6 

(titular); representantes docentes – Daniela Brun Menegotto (titular), Lissandra Luvizão 7 

Lazzarotto (titular), e Winston Xaubet Olivera (titular); representantes técnico-administrativos – 8 

Daniel Clós Cesar (titular), Raquel Fronza Scotton (titular) e Augusto Basso Veber (1º suplente). 9 

Também estiveram presentes os servidores Jader da Silva Netto, Rubilar Simões Junior e 10 

Siclério Ahlert, que foram convidados a se manifestarem. Secretariou a reunião a servidora 11 

Sandra Nicolli Piovesana. Pauta da reunião: 1. Apreciação do Projeto Pedagógico do Curso 12 

Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio. Ordem do dia: 1. Apreciação do 13 

Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio. A 14 

presidente do Conselho do Campus, professora Soeni Bellé fez um breve histórico do processo 15 

de elaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Após, ela informou sobre um 16 

questionamento dos professores da área de Física, que apontaram um problema nas ementas 17 

dessa disciplina. Soeni disse que as ementas estavam idênticas às dos PPC’s dos cursos de 18 

Agropecuária e Viticultura e Enologia, para manter o padrão, mas se fosse necessária uma 19 

correção, ela sugeria que fossem corrigidos os outros PPC’s também. Na sequência, Soeni 20 

comentou sobre a importância de a Instituição ofertar um curso novo no ensino médio/técnico, 21 

visto que o número de alunos matriculados nesse nível de ensino representa vinte e oito por 22 

cento do total de matrículas do campus, estando abaixo do que prevê a lei de criação dos 23 

Institutos Federais, que é de cinquenta por cento. Disse, também, que o fato de ser um curso 24 

diurno possibilita a otimização da estrutura do campus, devido à disponibilidade de salas de aula 25 

nesse período. Ela também salientou que a comissão responsável pela elaboração do PPC 26 

realizou uma pesquisa com estudantes do 9º ano do ensino fundamental para avaliar a aceitação 27 

do curso. A conselheira Lissandra Luvizão Lazzarotto questionou qual seria o reflexo desses 28 

novos alunos em relação ao investimento em laboratórios e fornecimento de alimentação. Soeni 29 
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disse que um aumento no número de alunos representa aumento na matriz orçamentária e que, 30 

embora esse incremento só venha a ocorrer no ano seguinte ao do início do curso, o campus 31 

tem condições de absorver essa demanda de novas refeições. Com relação aos investimentos, 32 

solicitou ao professor Siclério Ahlert, presidente da comissão de elaboração do PPC, que fizesse 33 

um esclarecimento. Siclério disse que serão necessárias algumas complementações 34 

bibliográficas, mas que esses livros irão atender também a outros cursos, como Agronomia e 35 

Horticultura. No que se refere a laboratórios serão utilizados os já existentes. Na sequência, 36 

voltando ao questionamento da área de Física, o professor Jader da Silva Netto foi convidado a 37 

se manifestar e disse que os professores da área já haviam encaminhado alguns apontamentos 38 

à comissão, porém, isso não havia sido corrigido no PPC. O professor Rubilar Simões Junior, 39 

Diretor de Ensino, comentou que a contribuição dos professores da área de Física não foi 40 

desconsiderada, mas que a comissão optou por manter a igualdade com os PPC’s dos outros 41 

cursos técnicos. Rubilar comprometeu-se a encaminhar novamente as ementas da disciplina 42 

para os professores da área de Física, para que sejam feitas as devidas correções. Em seguida, 43 

o conselheiro Mauricio José Testa apontou uma correção de grafia na página 58 – Objetivo geral, 44 

sendo necessária a retirada do artigo “o” logo após a palavra “compreender”. Após, o Projeto 45 

Pedagógico do Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio foi colocado em 46 

votação e aprovado por unanimidade, com a ressalva de se efetuar as devidas correções nas 47 

ementas e bibliografia da disciplina de Física. Na sequência, a conselheira Lissandra Luvizão 48 

Lazzarotto solicitou autorização para ler um texto de sua autoria, o qual segue transcrito na 49 

íntegra: “Ao Conselho de Campus do Campus Bento Gonçalves / Prezados conselheiros, como 50 

uma das representantes dos docentes, trago para conhecimento e reflexão alguns pontos 51 

destacados pela comunidade quando do dia do falecimento da Professora Camila Duarte Teles. 52 

Enfatizo que o intuito é de que possamos entender qual é a nossa visão e missão com relação 53 

ao nosso trabalho, a instituição e, principalmente, na formação dos nossos alunos. Inicio essa 54 

manifestação, destacando a dedicação com que a Professora Camila desempenhou seu trabalho 55 

no IFRS. Ela ingressou na instituição, em 2010, e atuou no curso de Tecnologia em Alimentos 56 

como docente e como coordenadora. No período de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2018, 57 

Camila dedicou-se a Direção de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. Com seu jeito calmo e 58 

sempre sorridente, Camila resolvia os problemas e conquistava as pessoas. A comprovação 59 

disso está nos laços criados com os/as colegas que trabalharam diretamente com ela. Acredito 60 
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que muitos de nós resumiriam em duas palavras a passagem da Camila em nossas vidas: AMOR 61 

e GRATIDÃO. Porém, os convido para refletirmos sobre o dia 04 de setembro de 2018, quando 62 

recebemos a notícia do falecimento da nossa querida colega/professora Camila. A reflexão que 63 

trato aqui atinge decisões de gestão, mas também de cada servidor e aluno. O dia 04 de 64 

setembro foi um dia normal de trabalho no campus. Somente o curso de Tecnologia de Alimentos 65 

não teve aulas. As pessoas, em especial, docentes e técnicos administrativos trabalharam (ou 66 

cumpriram seus horários) mesmo em estado de choque e dilacerados. O dever de manter a 67 

máquina funcionando. O dever de cumprir os dias letivos num sistema produtivista. A conclusão 68 

é que somos uma instituição desumanizada. Nós alimentamos um sistema que tanto criticamos. 69 

Lembrando que não faço essa crítica apenas às gestões, mas para cada um de nós que 70 

aceitamos trabalhar nessas condições. Entendo que a vida segue, mas será que não poderíamos 71 

ter parado um único dia para refletir? Para abraçar e chorar a nossa dor com nossos colegas? O 72 

que perderíamos se tivéssemos parado? Qual o tamanho do prejuízo que teríamos? Como nosso 73 

principal produto em uma instituição de ensino é formar cidadãos, qual exemplo estamos dando 74 

aos nossos alunos com esse tipo de comportamento? Precisamos de um mundo com mais 75 

empatia, e nós agimos perante a morte de uma colega com uma frieza do capital. Dessa forma, 76 

ao invés de formarmos os seres humanos para o mundo do trabalho estamos formando 77 

máquinas. Por acreditar que somos humanos e podemos aprender, em outras situações dessa 78 

natureza podemos agir diferente. Para isso, basta que se crie um protocolo de ações que 79 

interrompam as atividades e que se comunique a comunidade. Com relação a comunicação, 80 

vários colegas de outros campi ficaram muito chateados, excluídos, por terem sido excluídos da 81 

informação do falecimento da colega Camila. É importante destacar que apesar de atuarmos em 82 

um campus, em muitas atividades trabalhamos em conjunto com colegas de outros campi. 83 

Portanto, se o IFRS entende que somos uma única instituição, o comunicado sobre o falecimento 84 

de servidores deve ser feito para todos e por meio da reitoria. Portanto, criar um fluxo desse tipo 85 

de informação também é importante. Por fim, espero com essa manifestação que nossa 86 

instituição faça uma guinada no sentido de humanizar suas ações. Lembrando sempre a nossa 87 

responsabilidade diante da sociedade na formação dos cidadãos. Atenciosamente, Lissandra 88 

Luvizão Lazzarotto”. A presidente do Conselho do campus, professora Soeni Bellé, esclareceu 89 

que, no dia do falecimento da professora Camila, foi surpreendida ao chegar no campus e 90 

receber informações desencontradas sobre a situação. Por isso, a primeira atitude foi tentar 91 
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buscar informações mais precisas junto aos familiares e orientações junto ao setor de 92 

Comunicação da Reitoria. Também houve um contato com o Campus Porto Alegre, pois a 93 

professora Camila iniciou suas atividades no IFRS naquele campus. A professora Soeni relatou 94 

que aproveitou para trocar informações sobre os procedimentos a serem adotados para decretar 95 

luto oficial, uma vez que o campus Porto Alegre havia passado por situação semelhante, quando 96 

do falecimento do professor Rui Manuel Cruse. Por fim, a equipe diretiva do Campus Bento se 97 

reuniu e decidiu por decretar luto oficial por três dias e suspender as aulas do curso de Tecnologia 98 

em Alimentos naquele dia quatro de setembro. Foi enviada a nota oficial para a Reitoria e 99 

entendeu-se que de lá partiria o comunicado aos outros campi, o que acabou não acontecendo. 100 

Soeni disse que aquela havia sido uma situação bem difícil e que concordava com a questão da 101 

humanização, mas que ninguém está preparado para enfrentar uma morte ocorrida de forma tão 102 

trágica. Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho de Campus agradeceu a presença 103 

de todos e deu por encerrada a reunião, às 15h. Encerro, assim, esta ata, que será assinada por 104 

mim e pelos demais presentes. 105 
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