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ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2019 

 

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às catorze horas, no Campus Bento 1 

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

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

reunião extraordinária do Conselho do Campus do ano de 2019. A sessão foi presidida pela 4 

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

representantes discentes – Gabriel Zanon (titular) e Giancarlo Dal’Mas Tarso (titular); 6 

representantes docentes – Alexandre Gomes Ribeiro (titular), Leonardo Cury da Silva (titular) e 7 

Luis Henrique Camfield (1º suplente); representantes técnico-administrativos – Leandro Rocha 8 

Vieira (titular), Leonardo Alvarenga Pereira (titular) e Raquel Fronza Scotton (titular); Thompsson 9 

Benhur Didone (representante da comunidade externa - titular). Também esteve presente a 10 

servidora Cláudia Lorenzon, que foi convidada a se manifestar. Secretariou a reunião a servidora 11 

Sandra Nicolli Piovesana. Pauta da reunião: 1. Aprovação da ata da 3ª reunião ordinária de 2019 12 

(realizada em 19/06/2019); 2. Homologação da Resolução ad referendum nº 017/2019, que 13 

aprovou o Regulamento das Atividades Curriculares Complementares do curso de Agronomia;   14 

3. Constituição de Comissão Eleitoral de Campus do IFRS para o Processo de Consulta 2020/2024 15 

de Reitor(a) e Diretores(as)-gerais, conforme Edital Nº 001/2019/CS.  Expediente: 1. Inclusão de 16 

pauta em regime de urgência de proposta de alteração do calendário acadêmico 2019.  A inclusão 17 

foi solicitada pela presidente do Conselho do Campus, professora Soeni Bellé, e foi aprovada por 18 

unanimidade. 2. Inclusão de pauta em regime de urgência da solicitação de liberação de horário 19 

para qualificação do servidor Domenico Weber Chagas. A inclusão foi solicitada pela presidente 20 

do Conselho do Campus, professora Soeni Bellé, e foi aprovada por unanimidade. 3. Inclusão de 21 

pauta em regime de urgência da solicitação de prorrogação do afastamento para qualificação do 22 

servidor Elson Schneider – Processo nº 23360.000541/2017-09.  A inclusão foi solicitada pelo 23 

conselheiro Leonardo Alvarenga Pereira e foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia:                  24 
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1. Alteração do calendário acadêmico 2019. A presidente do Conselho do Campus, professora 25 

Soeni Bellé, apresentou duas propostas de alteração do calendário que haviam sido recebidas: 26 

a) solicitação do Coordenador do Curso Técnico em Viticultura e Enologia para transferir a 27 

“Entrega de boletins e Reunião de Pais (EM)” que aconteceria no dia 28/09/2019, para o dia 28 

05/10/2019, em virtude da realização da Avaliação Nacional de Vinhos, evento que ocorre 29 

anualmente e do qual participam diversos alunos e professores do campus. b) solicitação, por 30 

parte das respectivas Pró-reitorias, de alteração do período de realização do Salão de Pesquisa, 31 

Extensão e Ensino do IFRS, transferindo-o de 22 e 23/11/2019, para os dias 28, 29 e 30/11, sendo 32 

o dia 28/11 “letivo”, e os dias 29 e 30 “não letivos”. Em regime de votação: ambas alterações 33 

foram aprovadas por unanimidade. 2. Solicitação de liberação de horário para qualificação do 34 

servidor Domenico Weber Chagas. A presidente do Conselho do Campus, professora Soeni Bellé, 35 

esclareceu que o servidor Domenico Weber Chagas iniciou um Mestrado Profissional no Instituto 36 

Federal Catarinense, razão pela qual solicitou a liberação de vinte por cento de sua carga horária, 37 

tendo obtido pareceres favoráveis da Chefia Imediata, da equipe de trabalho e da CIS (Comissão 38 

Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação).  39 

Em regime de votação: solicitação aprovada por unanimidade. 3. Solicitação de prorrogação do 40 

afastamento para qualificação do servidor Elson Schneider – Processo nº 23360.000541/2017-41 

09. O conselheiro Leonardo Alvarenga Pereira explicou que o servidor Elson Schneider ainda não 42 

utilizou os vinte e quatro meses a que tem direito e, como ainda não concluiu o curso, solicitou 43 

prorrogação de seu afastamento até completar esse período. Leonardo salientou que o servidor 44 

tem apresentado os relatórios dentro do prazo e tem parecer favorável da CIS. Em regime de 45 

votação: solicitação aprovada por unanimidade. 4. Aprovação da ata da 3ª reunião ordinária de 46 

2019 (realizada em 19/06/2019). Em regime de votação: ata aprovada com 1 (uma) abstenção. 47 

5. Homologação da Resolução ad referendum nº 017/2019, que aprovou o Regulamento das 48 

Atividades Curriculares Complementares do curso de Agronomia. Em regime de votação: 49 

documento homologado por unanimidade. 6. Constituição de Comissão Eleitoral de Campus do 50 

IFRS para o Processo de Consulta 2020/2024 de Reitor(a) e Diretores(as)-gerais, conforme 51 

Edital Nº 001/2019/CS.  A presidente do Conselho do Campus, professora Soeni Bellé, esclareceu 52 

que o Edital em questão determina que o processo de escolha da Comissão Eleitoral de Campus 53 

“é de responsabilidade e deve ser acompanhado pelo Conselho do Campus”, mas que, na 54 

condição de Presidente do Conselho, precisou dar início ao processo de inscrição sem a 55 

convocação de uma reunião extraordinária, pois não houve tempo hábil para tal e que nesta 56 
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primeira reunião extraordinária deveria acontecer a deliberação acerca da lista preliminar de 57 

candidatos inscritos. Essa lista, composta por quatro representantes do segmento discente, um 58 

representante do segmento docente e dois representantes do segmento técnico-administrativo, 59 

foi aprovada por todos os conselheiros. Na sequência, Soeni ponderou que o conselho precisava 60 

definir como proceder quanto à indicação dos membros que faltavam para completar a 61 

composição total prevista no Edital (que deve ser de três membros titulares e dois membros 62 

suplentes para cada segmento). No caso dos candidatos do segmento discente, ficou decidido 63 

que os conselheiros discentes entrariam em contato com os inscritos para que eles mesmos 64 

definissem entre si os titulares e o suplente, sem a necessidade de se realizar uma eleição. Os 65 

conselheiros discentes também se comprometeram a indicar mais um suplente, a fim de 66 

completar a representatividade do segmento. Quanto aos segmentos docente e técnico-67 

administrativo, ficou definido que a Secretaria do Conselho do Campus enviaria convocações 68 

para reuniões de cada segmento, a serem conduzidas pelos próprios conselheiros, para o dia 69 

21/08/2019, às 13h30min. Não havendo voluntários suficientes nessas convocações, seria 70 

realizado um sorteio entre os servidores de cada segmento, até completar a composição 71 

necessária. Em seguida, também ficou decidido que a homologação do resultado final poderia 72 

ser ad referendum. 7. Assuntos gerais. A presidente do Conselho do Campus, professora Soeni 73 

Bellé, informou que, provavelmente, até o final do mês de agosto deveria acontecer uma reunião 74 

extraordinária para tratar do Plano de Ação 2020. Também informou que o contingenciamento 75 

de recursos, até aquele momento, continuava e que em reunião do Colégio de Dirigentes decidiu-76 

se pela unificação dos orçamentos, para que nenhum campus venha a parar suas atividades antes 77 

do outro. Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho do Campus agradeceu a 78 

presença de todos e deu por encerrada a reunião, às catorze horas e quarenta minutos. Encerro, 79 

assim, esta ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes. 80 

 

Sandra Nicolli Piovesana  ______________________________________________________ 

Soeni Bellé _________________________________________________________________ 

Alexandre Gomes Ribeiro ______________________________________________________ 

Gabriel Zanon _______________________________________________________________ 

Giancarlo Dal’Mas Tarso  ______________________________________________________ 

Leandro Rocha Vieira _________________________________________________________ 

Leonardo Alvarenga Pereira  ____________________________________________________ 
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Leonardo Cury da Silva ________________________________________________________ 

Luis Henrique Ramos Camfield __________________________________________________ 

Raquel Fronza Scotton _________________________________________________________ 

Thompsson Benhur Didone _____________________________________________________ 


