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ATA Nº 06/2018 –  Reunião Ordinária do Conselho de Campus 2018 

 

Aos doze dias do mês de dezembro 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 

sexta reunião ordinária do Conselho do Campus do ano de 2018. A sessão foi presidida pela 4 

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

representantes discentes – Christian Casanova Klima (titular), Gabriel Zanon (titular) e João Luiz 6 

Tesser Gugel (1º suplente); representantes docentes – Alexandre Gomes Ribeiro (titular), 7 

Isadora Finoketti Malicheski (titular) e Luis Henrique Ramos Camfield (1º suplente – tomou posse 8 

nesta reunião); representantes técnico-administrativos – Leandro Rocha Vieira (titular), Leonardo 9 

Alvarenga Pereira (titular) e Raquel Fronza Scotton (titular). Também estiveram presentes os 10 

servidores Ana Cláudia Kirchhoff, Camila Riegel Debom, Cláudia Lorenzon, Raquel Bondan de 11 

Lima e Rubilar Simões Junior, os quais foram convidados a se manifestar. Secretariou a reunião 12 

a servidora Sandra Nicolli Piovesana. Pauta da reunião: 1. Aprovação da ata da 5ª reunião 13 

ordinária (realizada em 10/10/2018); 2. Aprovação da ata da 6ª reunião extraordinária (realizada 14 

em 12/11/2018); 3. Apreciação da proposta de Calendário de Reuniões 2019, do Conselho do 15 

Campus; 4. Homologação do representante da comunidade externa no Conselho do Campus; 5. 16 

Apreciação da proposta de Instrução Normativa que visa regulamentar a organização e 17 

exposição de conteúdos nos murais institucionais do IFRS – Campus Bento Gonçalves;                 18 

6. Apresentação do parecer jurídico sobre o Regulamento Disciplinar Discente e apreciação das 19 

correções feitas; 7. Apreciação da proposta de alteração do Regulamento dos Laboratórios do 20 

IFRS – Campus Bento Gonçalves; 8. Apreciação da proposta de Instrução Normativa que dispõe 21 

sobre a escolha e recondução dos coordenadores de curso; 9. Apreciação do regulamento dos 22 

núcleos docentes estruturantes dos cursos técnicos e superiores; 10. Apreciação do regulamento 23 

dos colegiados de cursos técnicos e superiores; 11. Apreciação da proposta de atualização do 24 

Regulamento da Organização das Visitas Técnicas; 12. Assuntos Gerais. Expediente. A 25 

conselheira Isadora Finoketti Malicheski solicitou, a pedido da Coordenadoria de Gestão de 26 

Pessoas, que fosse incluída na pauta a prorrogação do afastamento para qualificação dos 27 

docentes Clarissa Gracioli Camfield, Jonatas Campos Martins, Karine Pértile e Tatiane Pellin 28 

Cislaghi. A inclusão foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia: 1. Prorrogação do 29 
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afastamento para qualificação dos docentes Clarissa Gracioli Camfield, Jonatas Campos 30 

Martins, Karine Pértile e Tatiane Pellin Cislaghi. O conselheiro Luis Henrique Ramos Camfield  31 

informou que não poderia participar da votação do processo de sua esposa, Clarissa Gracioli 32 

Camfield. A conselheira Isadora Finoketti Malicheski declarou-se inapta a votar em todos os 33 

processos, pois está inscrita em edital de afastamento. Assim, cada processo foi apreciado 34 

individualmente pelos conselheiros aptos ao voto e, ao final, foram aprovadas por unanimidade 35 

todas as solicitações de prorrogação de afastamento apresentadas. 2. Aprovação da ata da 5ª 36 

reunião ordinária (realizada em 10/10/2018). Em regime de votação: aprovada por 37 

unanimidade. 3. Aprovação da ata da 6ª reunião extraordinária (realizada em 12/11/2018). 38 

Em regime de votação: aprovada por unanimidade. 4. Apreciação da proposta de Calendário 39 

de Reuniões 2019, do Conselho do Campus. O conselheiro Leandro Rocha Vieira propôs que 40 

as reuniões sejam realizadas nas quintas-feiras e o conselheiro Leonardo Alvarenga Pereira 41 

propôs que a primeira reunião aconteça no dia 14/02/2019, devido aos prazos do edital de 42 

afastamento dos técnicos-administrativos. Em regime de votação: as duas propostas foram 43 

aprovadas por unanimidade. 5. Homologação do representante da comunidade externa no 44 

Conselho do Campus. Em regime de votação: homologada por unanimidade, como 45 

representante da comunidade externa, a entidade Emater/RS-Ascar – unidade Bento Gonçalves. 46 

6. Apreciação da proposta de Instrução Normativa que visa regulamentar a organização e 47 

exposição de conteúdos nos murais institucionais do IFRS – Campus Bento Gonçalves. 48 

Em regime de votação: Instrução Normativa aprovada por unanimidade. 7. Apresentação do 49 

parecer jurídico sobre o Regulamento Disciplinar Discente e apreciação das correções 50 

feitas. Em regime de votação: Regulamento aprovado por unanimidade. 8. Apreciação da 51 

proposta de alteração do Regulamento dos Laboratórios do IFRS – Campus Bento 52 

Gonçalves. A pedido da presidente do Conselho do Campus, professora Soeni Bellé, a servidora 53 

Raquel Bondan de Lima – Coordenadora da Seção de Laboratórios e presidente do Grupo de 54 

Trabalho que revisou o Regulamento de Uso dos Laboratórios (Portaria nº 250, de 17 de outubro 55 

de 2018) – explicou os principais motivos que levaram a essa revisão. Ela comentou que, no 56 

regulamento atual, (instituído pela Resolução nº 022, de 05 de novembro de 2015) a maioria dos 57 

laboratórios está vinculada à Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (DPPI), mas que, 58 

com a aprovação do Regimento Interno Complementar (Resolução nº 02, de 03 de fevereiro de 59 

2016), esses espaços antes vinculados à DPPI passaram a integrar a Diretoria de Administração. 60 
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Outro motivo foi o fato de todos os regulamentos fazerem parte de uma mesma resolução e cada 61 

um deles ser tratado como um anexo, o que foi modificado pelo grupo de trabalho. Na sequência, 62 

houve questionamentos por parte dos conselheiros quanto à composição do grupo de trabalho e 63 

se todas as áreas foram representadas e/ou puderam contribuir com o texto. Após discussão, a 64 

presidente do Conselho do Campus, professora Soeni Bellé, sugeriu que seja aberto período de 65 

consulta a todos os servidores do campus, para contribuições, e que o documento seja trazido 66 

novamente ao Conselho do Campus, para apreciação, o que foi acatado por todos os 67 

conselheiros. Também ficou definido que o Grupo de Trabalho será ampliado e será emitida nova 68 

portaria, com a inclusão de um representante da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e 69 

um representante dos Núcleos de Estudos Multidisciplinares (Licenciaturas), ambos a serem 70 

indicados pelas respectivas áreas. 9. Apreciação da proposta de Instrução Normativa que 71 

dispõe sobre a escolha e recondução dos coordenadores de curso. A professora Camila 72 

Riegel Debom, presidente da “Comissão para elaboração de proposta para a organização dos 73 

colegiados de curso, núcleos docentes estruturantes e processo de escolha de coordenadores 74 

de curso do IFRS - Campus Bento Gonçalves” desculpou-se por não poder mais continuar na 75 

reunião, visto que havia agendado uma prova substitutiva oral com uma aluna para aquele 76 

horário. Ela retirou-se da reunião às catorze horas e cinquenta e cinco minutos. Na sequência, 77 

os conselheiros procederam à apreciação da proposta de Instrução Normativa em questão. 78 

Alguns conselheiros apontaram que o Art. 5º, § 1º (“é permitido ao coordenador em exercício 79 

candidatar-se à reeleição”) poderia gerar dúvidas quanto ao tempo total de mandato e, após 80 

discussão, ficou definida uma nova redação para esse parágrafo: “é permitido ao coordenador 81 

em exercício ser reconduzido por mais um mandato”. Em seguida, o conselheiro Luis Henrique 82 

Ramos Camfield sugeriu que o Art. 2º, § 3º: (texto original: “no caso de cursos novos, a Diretoria 83 

de Ensino designará o primeiro coordenador de curso, escolhido dentre os membros da comissão 84 

de elaboração do PPC”) tenha uma nova redação: “no caso de cursos novos, o primeiro 85 

coordenador de curso será escolhido entre os membros da comissão de elaboração do PPC”. 86 

Em regime de votação: a) proposta 1 – manter o texto original – proposta rejeitada por 87 

unanimidade; b) proposta 2 – nova redação sugerida pelo conselheiro Luis Henrique – proposta 88 

aprovada por unanimidade. Em seguida, a conselheira Raquel Fronza Scotton informou que tinha 89 

outra reunião e, por isso, solicitou que fosse antecipada a apreciação do item 12 da pauta, 90 

referente à proposta de atualização do Regulamento da Organização das Visitas Técnicas, o que 91 
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foi aprovado por todos conselheiros. 10. Apreciação da proposta de atualização do 92 

Regulamento da Organização das Visitas Técnicas. A conselheira Raquel Fronza Scotton, 93 

que presidiu a comissão de revisão, explicou o processo e os motivos que levaram à atualização 94 

do documento. Em regime de votação: Regulamento aprovado por unanimidade. A conselheira 95 

Raquel retirou-se da reunião às quinze horas e vinte e cinco minutos. 11. Apreciação do 96 

regulamento dos núcleos docentes estruturantes dos cursos técnicos e superiores. O 97 

conselheiro Luis Henrique Ramos Camfield questionou o que pode ser considerado como 98 

“professores em efetivo exercício que compõem a estrutura curricular do curso” – Art. 2º, inciso 99 

II, e declarou que esse tema sempre gera dúvidas entre os coordenadores de curso. A presidente 100 

do Conselho do Campus, professora Soeni Bellé, solicitou a manifestação do Diretor de Ensino, 101 

professor Rubilar Simões Junior, que sugeriu uma consulta à Pró-Reitoria de Ensino do IFRS, 102 

solicitando orientações sobre essa questão. Na sequência, o conselheiro Luis Henrique sugeriu 103 

que a redação do Art. 2º, § 2º (“os NDEs dos cursos técnicos devem garantir a participação de 104 

professores das disciplinas propedêuticas) seja alterada para: “os NDEs dos cursos técnicos 105 

devem garantir a participação de professores das disciplinas propedêuticas e de áreas técnicas”. 106 

Em regime de votação: proposta de alteração aprovada por unanimidade. Em regime de votação: 107 

Regulamento aprovado por unanimidade. 12. Apreciação do regulamento dos colegiados de 108 

cursos técnicos e superiores. O conselheiro Luis Henrique reforçou que o Art. 2º, inciso II (“03 109 

Professores em efetivo exercício que compõem a estrutura curricular do curso”), deveria ser mais 110 

claro. A presidente do Conselho do Campus, professora Soeni Bellé, sugeriu a seguinte redação 111 

para esse inciso: “03 Professores em efetivo exercício que compõe, ou compuseram, a estrutura 112 

curricular do curso nos últimos 2 anos”, o que foi aprovado por todos os conselheiros (esse 113 

mesmo critério foi transferido para o Regulamento dos Núcleos Docentes Estruturantes, 114 

independente do resultado da consulta à PROEN). Em regime de votação: Regulamento 115 

aprovado por unanimidade. 13. Assuntos Gerais. Não houve. Nada mais havendo a tratar, a 116 

presidente do Conselho do Campus agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 117 

reunião, às dezesseis horas e dez minutos. Encerro, assim, esta ata, que será assinada por mim 118 

e pelos demais presentes. 119 

 

Sandra Nicolli Piovesana  ______________________________________________________ 

Soeni Bellé  _________________________________________________________________ 
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Alexandre Gomes Ribeiro ______________________________________________________ 

Christian Casanova Klima ______________________________________________________ 

Gabriel Zanon  _______________________________________________________________ 

Isadora Finoketti Malicheski  ____________________________________________________ 

João Luiz Tesser Gugel ________________________________________________________ 

Leandro Rocha Vieira  _________________________________________________________ 

Leonardo Alvarenga Pereira  ____________________________________________________ 

Luis Henrique Ramos Camfield __________________________________________________ 

Raquel Fronza Scotton _________________________________________________________ 

 

 


