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ATA Nº 05/2018 – Reunião Ordinária do Conselho de Campus 2018
1

Aos dez dias do mês de outubro 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 ordinária do Conselho do Campus do ano de 2018. A sessão foi presidida pela

5

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

6

representantes discentes – Christian Casanova Klima (titular) e Giancarlo Dal’ Mas Tarso (titular

7

– tomou posse nesta reunião); representantes docentes – Alexandre Gomes Ribeiro (titular),

8

Isadora Finoketti Malicheski (titular – tomou posse nesta reunião) e Leonardo Cury da Silva

9

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

10

Alvarenga Pereira (titular) e Raquel Fronza Scotton (titular). Também estiveram presentes os

11

servidores Ana Cláudia Kirchhoff e Rubilar Simões Junior, os quais foram convidados a se

12

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

13

Aprovação das atas das reuniões anteriores: a) ata da 4ª reunião ordinária de 2018 (realizada

14

em 15/08/2018); b) ata da 3ª reunião extraordinária de 2018 (realizada em 15/08/2018); c) ata

15

da 4ª reunião extraordinária de 2018 (realizada em 06/09/2018); d) ata da 5ª reunião

16

extraordinária de 2018 (realizada em 18/09/2018); 2. Apreciação da proposta de alteração do

17

Regulamento Disciplinar Discente; 3. Apreciação do Regulamento de Estágios Supervisionados

18

e Atividades Teórico-práticas dos cursos de Licenciatura; 4. Apreciação da solicitação de

19

alteração de data de “Colação de Grau Simplificada” no Calendário Acadêmico 2018; 5.

20

Homologação do resultado final do Edital nº 24/2018 – Afastamento com substituição de

21

docentes para capacitação/qualificação em programas de Pós-graduação, Stricto Sensu e Pós-

22

doutorado; 6. Assuntos Gerais. Ordem do dia: 1. Aprovação das atas das reuniões

23

anteriores: a) ata da 4ª reunião ordinária de 2018 (realizada em 15/08/2018); b) ata da 3ª

24

reunião extraordinária de 2018 (realizada em 15/08/2018); c) ata da 4ª reunião

25

extraordinária de 2018 (realizada em 06/09/2018); d) ata da 5ª reunião extraordinária de

26

2018 (realizada em 18/09/2018). As atas foram aprovadas, porém, a conselheira Raquel Fronza

27

Scotton foi a única que votou pela aprovação dos itens a, b e c. Os demais conselheiros se

28

abstiveram, pois não participaram das reuniões a que esses documentos se referem, visto que

29

não faziam parte do Conselho do Campus na época. O item “d” foi aprovado por todos. 2.
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30

Apreciação da proposta de alteração do Regulamento Disciplinar Discente. A pedido da

31

presidente do Conselho do Campus, professora Soeni Bellé, a Coordenadora de Assuntos

32

Estudantis, psicóloga Ana Cláudia Kirchhoff, explicou como aconteceu o processo de alteração

33

do Regulamento Disciplinar Discente, o qual prevê uma revisão anual. Na sequência, os

34

conselheiros fizeram alguns apontamentos, sugeriram ajustes no texto, os quais foram todos

35

acatados e, após discussão, definiram que o documento revisado seria submetido à Procuradoria

36

Jurídica do IFRS, para análise e parecer. Todos os conselheiros optaram por não aprovar a

37

proposta de alteração e aguardar o retorno da Procuradoria Jurídica, sendo que, nesse ínterim,

38

continua valendo o Regulamento vigente. 3. Apreciação do Regulamento de Estágios

39

Supervisionados e Atividades Teórico-práticas dos cursos de Licenciatura. Por solicitação

40

da presidente do Conselho do Campus, professora Soeni Bellé, o Diretor de Ensino, Rubilar

41

Simões Junior, explicou que os regulamentos necessitavam de uma atualização para atender às

42

diretrizes legais em vigor. Os conselheiros propuseram alguns ajustes de redação, que foram

43

acatados e, após votação, aprovaram por unanimidade os documentos apresentados. 4.

44

Apreciação da solicitação de alteração de data de “Colação de Grau Simplificada” no

45

Calendário Acadêmico 2018. A alteração foi aprovada por unanimidade e a solenidade foi

46

antecipada para o dia 07/12/2018. 5. Homologação do resultado final do Edital nº 24/2018 –

47

Afastamento com substituição de docentes para capacitação/qualificação em programas

48

de Pós-graduação, Stricto Sensu e Pós-doutorado. O resultado final foi homologado por todos

49

os conselheiros. 6. Assuntos Gerais. O conselheiro Alexandre Gomes Ribeiro leu uma carta

50

redigida pelo professor Ângelo Mozart Medeiros de Oliveira, a qual foi encaminhada aos

51

representantes docentes, para que a levassem ao Conselho do Campus. O documento (cujo

52

original será anexado a esta ata, a pedido dos conselheiros) aborda as “relações institucionais

53

afetivas” e questiona a forma como o campus tem conduzido esse tema. Ele cita o falecimento

54

da professora Camila Duarte Teles; menciona o estado emocional dos estudantes e relatos sobre

55

a existência de alguns casos de depressão, crises de ansiedade, problemas familiares graves,

56

os quais não são informados aos respectivos professores; e solicita a implementação de ações

57

que preparem os docentes para lidarem com essas situações. Após a leitura, a presidente do

58

Conselho do Campus, professora Soeni Bellé, disse que o caso do falecimento da professora

59

Camila já havia sido trazido ao Conselho (na reunião extraordinária do dia 06/09/2018) e que os

60

procedimentos adotados já haviam sido esclarecidos, o que ficou registrado na ata daquela
2
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61

reunião. Em seguida, Soeni comentou que no ano de 2017, junto com a CISSPA (Comissão

62

Interna de Saúde Segurança e Prevenção de Acidentes), foram realizadas palestras abordando

63

questões de saúde física e mental dos servidores, mas com baixa participação. Também disse

64

que estava sendo programada para o dia do servidor público (28/10), uma ação voltada para a

65

qualidade de vida no trabalho, e que, posteriormente, se pretendia elaborar, junto com CISSPA,

66

CIS (Comissão Interna de Supervisão), CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente) e

67

SATS (Seção de Atenção ao Servidor) um programa envolvendo ações focadas na saúde e

68

relações interpessoais dos servidores. No que se refere aos estudantes, Soeni disse que são

69

realizados muitos atendimentos e encaminhamentos, porém, isso é algo que não pode ser

70

divulgado, para não causar discriminações. O conselheiro Alexandre Gomes Ribeiro ponderou

71

que os professores poderiam ser informados sobre os alunos que necessitam de alguma atenção

72

especial em sala de aula, pois isso lhes traria mais segurança e lhes permitiria dar o

73

encaminhamento necessário. A conselheira Isadora Finoketti Malicheski concordou com a

74

necessidade de se preservar a intimidade dos estudantes, mas disse que seria importante os

75

professores terem o mínimo de ciência das dificuldades que esses apresentam, para saberem

76

como lidar com eles. O conselheiro Christian Casanova Klima perguntou como são feitas as

77

entrevistas com os alunos. Para responder à essa questão, a presidente do Conselho do

78

Campus, professora Soeni Bellé, convidou a psicóloga Ana Cláudia Kirchhoff. Ana Cláudia

79

esclareceu que, desde o ano de 2013, o Setor de Psicologia realiza entrevistas com todos os

80

alunos que ingressam no ensino médio/técnico e em alguns casos de alunos com necessidades

81

educacionais específicas que ingressam nos cursos subsequentes ou superiores, sempre

82

acompanhados de seus responsáveis. O objetivo dessa entrevista é ter um conhecimento prévio

83

do histórico do estudante, tanto escolar, como de saúde e familiar, o que permite dar os

84

encaminhamentos necessários e acompanhá-lo, sempre observando o devido sigilo e sem expor

85

o aluno. Ana Cláudia acrescentou que foram realizadas atividades com os alunos sobre o seriado

86

13 Reasons Why e sobre o jogo Baleia Azul, e que a questão da sexualidade é trabalhada pelo

87

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade (NEPGS) e pelo Setor de

88

Enfermagem. Em seguida, o Diretor de Ensino, professor Rubilar Simões Junior, pediu a palavra

89

e saudou a manifestação do professor Ângelo e sua preocupação com os estudantes. Rubilar

90

disse que a Diretoria de Ensino busca detectar as situações de dificuldade dos alunos e conduzi-

91

las da maneira mais adequada, mas que tem receio de rotular os estudantes, pois alguns
3
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92

diagnósticos são muito complexos e a exposição deles pode ser um gatilho ou impedir de

93

enxergar a real situação. Rubilar comentou também que foi realizada no dia 15/09/2018 uma

94

palestra para os pais com a temática adolescente e que existe no campus a Comissão de Ações

95

de Cultura de Paz, que busca fortalecer vínculos entre os alunos, num espírito de conciliação.

96

Após, a presidente do Conselho, Soeni Bellé, sugeriu que sejam feitas reuniões entre os

97

professores de cada turma, podendo ser requisitada a presença de uma psicóloga, para discutir

98

tanto atividades pedagógicas de integração como essas questões e disse que na próxima

99

formação pedagógica (a ser realizada no início ano letivo 2019) pode ser tratado esse tema.

100

Soeni comentou, também, que já foram realizadas diversas formações no que se refere a

101

estudantes com necessidades educacionais específicas. O conselheiro Leandro da Rocha Vieira

102

avaliou que fica evidente a necessidade de uma orientação aos servidores sobre como lidar com

103

essas situações. Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho do Campus agradeceu

104

a presença de todos e deu por encerrada a reunião, às quinze horas e cinquenta e cinco minutos.

105

Encerro, assim, esta ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes.
Sandra Nicolli Piovesana ______________________________________________________
Soeni Bellé _________________________________________________________________
Alexandre Gomes Ribeiro ______________________________________________________
Christian Casanova Klima ______________________________________________________
Giancarlo Dal’ Mas Tarso _______________________________________________________
Isadora Finoketti Malicheski ____________________________________________________
Leandro Rocha Vieira _________________________________________________________
Leonardo Alvarenga Pereira ____________________________________________________
Leonardo Cury da Silva ________________________________________________________
Raquel Fronza Scotton _________________________________________________________

4

