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ATA Nº 05/2018 – Reunião Extraordinária do Conselho do Campus 2018
1

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, 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

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

5

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

6

conselheiros, os quais integram a nova composição do Conselho do Campus e tomaram posse

7

nessa reunião: representantes discentes – Christian Casanova Klima (titular), Gabriel Zanon

8

(titular) e João Luiz Tesser Gugel (1º suplente); representantes docentes – Alexandre Gomes

9

Ribeiro (titular), Leonardo Cury da Silva (titular), e Giselle Ribeiro de Souza (2ª suplente);

10

representantes técnico-administrativos – Leandro Rocha Vieira (titular), Leonardo Alvarenga

11

Pereira (titular) e Raquel Fronza Scotton (titular). Justificaram a ausência os seguintes

12

conselheiros: Giancarlo Dal’ Mas Tarso (titular discente), Isadora Finoketti Malicheski (titular

13

docente) e Luis Henrique Ramos Camfield (1º suplente docente). Também estiveram presentes

14

os servidores Elisângela Batista Maciel e Thiago Sávio Carbone, que foram convidados a se

15

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

16

Apreciação do Plano de Ação 2019 do Campus Bento Gonçalves do IFRS. Ordem do dia:

17

1.Apreciação do Plano de Ação 2019 do Campus Bento Gonçalves do IFRS. A presidente

18

do Conselho do Campus, professora Soeni Bellé, deu as boas-vindas aos novos conselheiros e

19

desejou um bom trabalho a todos durante seus mandatos. Na sequência, solicitou autorização

20

aos conselheiros e convidou o Diretor de Desenvolvimento Institucional, Thiago Sávio Carbone,

21

para relatar como foi o processo de elaboração do Plano de Ação 2019. Thiago elencou todas

22

as etapas do processo e explicou a metodologia utilizada, destacando que o Plano de Ação é

23

uma compilação do orçamento com as ações demandadas. Soeni esclareceu que o plano de

24

ação está alinhado ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), do qual provêm os objetivos

25

estratégicos e, por isso, eles já estão pré-definidos, não permitindo, em alguns casos, um

26

detalhamento maior de algumas ações. Após, Soeni e Thiago, auxiliados pela Diretora de

27

Administração, Elisângela Batista Maciel, fizeram algumas considerações relacionadas ao

28

orçamento e esclareceram dúvidas dos conselheiros. O conselheiro Alexandre Gomes Ribeiro

29

precisou sair às catorze horas e cinquenta e cinco minutos, mas manifestou seu voto favorável
1
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30

ao Plano de Ação apresentado. O conselheiro Leandro Rocha Vieira registrou que ele e os

31

demais representantes técnico-administrativos reuniram-se previamente com a Diretora de

32

Administração, Elisângela Batista Maciel, e com o Diretor de Desenvolvimento Institucional,

33

Thiago Sávio Carbone, a fim de esclarecer dúvidas decorrentes de uma série de

34

questionamentos sobre o plano de ação, feitos por um colega técnico-administrativo, ao qual já

35

responderam formalmente. A conselheira Giselle Ribeiro de Souza sugeriu que se busque

36

aumentar a receita própria, através da venda de produtos da agroindústria e vinícola, e também

37

de prestação de serviços. Soeni disse que isso tem sido feito mas que a burocracia é muito

38

grande, inclusive no que se refere a parcerias com empresas ou entidades. Após, foi colocado

39

em votação o Plano de Ação 2019, o qual foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a

40

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

41

a reunião, às 15h15min. Encerro, assim, esta ata, que será assinada por mim e pelos demais

42

presentes.
Sandra Nicolli Piovesana ______________________________________________________
Soeni Bellé _________________________________________________________________
Alexandre Gomes Ribeiro ______________________________________________________
Christian Casanova Klima ______________________________________________________
Gabriel Zanon ______________________________________________________________
Giselle Ribeiro de Souza ______________________________________________________
João Luiz Tesser Gugel ________________________________________________________
Leandro Rocha Vieira _________________________________________________________
Leonardo Alvarenga Pereira ____________________________________________________
Leonardo Cury da Silva ________________________________________________________
Raquel Fronza Scotton _________________________________________________________
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