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ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 02/2019

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

(titular), Leonardo Cury da Silva (titular) e Luis Henrique Camfield (1º suplente); representantes

9

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

10

Daniel Clós Cesar (2º suplente – tomou posse nesta reunião); Alexandre de Oliveira Frozza

11

(representante da comunidade externa - suplente). Também estiveram presentes as servidoras

12

Fabiane Cristina Brand e Leane Maria Filipetto, que foram convidadas a se manifestar.

13

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

14

do resultado final do processo de escolha da Comissão Eleitoral do Campus; 2. Aprovação do

15

Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio; 3.

16

Suspensão da oferta de novas turmas do Curso Técnico em Administração Subsequente ao Ensino

17

Médio. 4. Apreciação do Regulamento das Atividades Curriculares Complementares no âmbito

18

do E.Médio e Ed. Profissional. Expediente: 1. Inclusão de pauta em regime de urgência de

19

proposta de alteração do calendário acadêmico 2019. A inclusão foi solicitada pela presidente

20

do Conselho do Campus, professora Soeni Bellé, e foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia:

21

1. Alteração do calendário acadêmico 2019. A presidente do Conselho do Campus, professora

22

Soeni Bellé, propôs a transferência da data de provas substitutivas, anteriormente prevista para

23

o dia 30/11/2019, para o dia 07/12/2019, tendo em vista que na primeira data estará

24

acontecendo o Salão de Pesquisa, Extensão e Ensino do IFRS. Em consequência dessa alteração,

25

solicitou também que o último dia letivo para o Ensino Médio seja transferido do dia 06/12/2019

26

para o dia 07/12/2019. Em regime de votação: ambas alterações foram aprovadas por

27

unanimidade. 2. Homologação do resultado final do processo de escolha da Comissão Eleitoral

28

do Campus. Em regime de votação: resultado homologado por unanimidade. 3. Aprovação do

29

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio. A

30

presidente do Conselho do Campus, professora Soeni Bellé, convidou as professoras Fabiane

31

Cristina Brand e Leane Maria Filipetto, que participaram da comissão de elaboração do PPC, para

32

apresentarem o trabalho desenvolvido, que foi muito elogiado pelos conselheiros. Em regime de

33

votação: documento aprovado por unanimidade. 4. Suspensão da oferta de novas turmas do

34

Curso Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio. Soeni comentou que,

35

conforme já havia sido explicado pela professora Fabiane, essa suspensão se deve à evasão e

36

cancelamentos de matrícula constatados nesse curso, aliados à carência de salas de aula no turno

37

da noite e à necessidade de otimização dos espaços durante o dia. Em regime de votação:

38

suspensão aprovada por unanimidade. 5. Apreciação do Regulamento de Atividades

39

Curriculares Complementares no Âmbito do Ensino Médio e Educação Profissional. Em regime

40

de votação: regulamento aprovado, com 1 (uma) abstenção. 6. Assuntos gerais. Soeni comentou

41

que a elaboração do Plano de Ação havia sido prorrogada por um mês e, portanto, no final de

42

setembro, provavelmente, poderia ser convocada uma reunião para discussão desse tema. O

43

conselheiro Leonardo Alvarenga Pereira pontuou que nos dias seguintes à reunião estaria sendo

44

finalizado o “Processo Classificatório de Afastamento para Qualificação de Servidores Técnico-

45

Administrativos em Educação do Campus Bento Gonçalves”, e que o resultado final precisaria ser

46

homologado pelo Conselho do Campus. Ficou definido que essa homologação poderia ser ad

47

referendum. O conselheiro Christian Casanova Klima questionou se, em algum momento, era

48

explicado aos alunos sobre a função do Conselho do Campus e sua importância para a instituição.

49

Soeni respondeu que não era feita essa divulgação, mas concordou com a necessidade de

50

apresentar aos alunos ingressantes as possibilidades que eles têm de participar, não só do

51

Conselho do Campus, mas também do Conselho Superior do IFRS e de outras comissões e

52

colegiados. Aproveitou, também, para elogiar a participação assídua dos conselheiros discentes

53

nas reuniões do conselho. Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho do Campus

54

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, às catorze horas e trinta e cinco

55

minutos. Encerro, assim, esta ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes.
Sandra Nicolli Piovesana ______________________________________________________
2

Soeni Bellé _________________________________________________________________
Alexandre de Oliveira Frozza ___________________________________________________
Alexandre Gomes Ribeiro ______________________________________________________
Christian Casanova Klima _____________________________________________________
Daniel Clós Cesar ____________________________________________________________
Giancarlo Dal’Mas Tarso ______________________________________________________
João Luiz Tesser Gugel ________________________________________________________
Leandro Rocha Vieira _________________________________________________________
Leonardo Alvarenga Pereira ____________________________________________________
Leonardo Cury da Silva ________________________________________________________
Luis Henrique Ramos Camfield __________________________________________________
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