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ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 03/2019

1

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às catorze horas, no Campus

2

Bento 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

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

5

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

6

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

7

(titular) e Giancarlo Dal’Mas Tarso (titular); representantes docentes – Alexandre Gomes Ribeiro

8

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

9

técnico-administrativos – Leonardo Alvarenga Pereira (titular), Raquel Fronza Scotton (titular) e

10

Augusto Basso Veber (1º suplente); Alexandre de Oliveira Frozza (representante da comunidade

11

externa - suplente). Também esteve presente o servidora Áureo Vandré Cardoso, que foi

12

convidado a se manifestar. Secretariou a reunião a servidora Sandra Nicolli Piovesana. Pauta da

13

reunião: 1. Apreciação da solicitação de alteração do Calendário Acadêmico, conforme Ofício nº

14

009/2019, da Comissão Eleitoral do Campus Bento Gonçalves; 2. Apreciação da proposta de

15

criação do Núcleo de Memória do Campus Bento Gonçalves. Ordem do dia: 1. Apreciação da

16

solicitação de alteração do Calendário Acadêmico, conforme Ofício nº 009/2019, da Comissão

17

Eleitoral do Campus Bento Gonçalves. A presidente do Conselho do Campus, professora Soeni

18

Bellé, efetuou a leitura do Ofício nº 009/2019, da Comissão Eleitoral do Campus Bento Gonçalves,

19

o qual segue transcrito a seguir: “Senhora Presidente, como é do conhecimento de vossa senhoria,

20

no dia 02/10/2019 ocorrerá a votação referente ao processo de consulta para os cargos de Reitor

21

do IFRS e para Diretor(a) do Campus. Ocorre que essa data será uma quarta-feira e não há

22

previsão de aulas no turno da tarde para a grande maioria dos alunos do Ensino Médio/Técnico

23

e algumas turmas dos Cursos Superiores. Por isso, solicitamos que o Conselho de Campus delibere

24

sobre a nossa solicitação de alteração do Calendário Acadêmico, de forma que as aulas do dia

25

02/10/2019, para esses estudantes, ocorram no dia seguinte e as do dia 03/10/2019 sejam

26

antecipadas para o dia anterior. Esta Comissão Eleitoral entende que assim possibilitaremos uma

27

participação maior dos estudantes no exercício do seu direito de voto e um desenvolvimento

28

melhor dos trabalhos da Comissão”. Na sequência, Soeni comentou que, antes de receber esse

29

Ofício, havia sido procurada e questionada pela Comissão Eleitoral sobre o assunto, mas que

30

orientou essa comissão a consultar a Direção de Ensino, por se tratar de uma questão de

31

calendário acadêmico. Acrescentou que o parecer da Direção de Ensino não foi favorável à

32

alteração e que, por isso, a Comissão Eleitoral formalizou o pedido de consulta a este conselho,

33

o que motivou a convocação desta reunião extraordinária. Após, abriu espaço para

34

manifestações dos conselheiros. O conselheiro Luis Henrique Camfield ressaltou a importância

35

dessa alteração, pois com mais tempo, mais alunos poderiam votar. O conselheiro Gabriel Zanon

36

ponderou que os alunos dos cursos superiores costumam chegar ao campus em torno de 19h e,

37

com a votação encerrando às 21h, eles teriam pouco tempo para votar, o que poderia ser

38

amenizado se houvesse aula para os cursos do turno da tarde, opinião essa compartilhada pelo

39

conselheiro Giancarlo Dal’Mas Tarso. O conselheiro Augusto Basso Veber considerou que, não

40

havendo aula naquela tarde, os alunos teriam até mais tempo e os que estivessem conscientes

41

iriam votar de qualquer forma. O conselheiro Leonardo Alvarenga Pereira informou que o

42

segmento técnico-administrativo realizou uma consulta por e-mail entre seus pares e a maioria

43

foi desfavorável à alteração, o que iria determinar o posicionamento dos respectivos

44

conselheiros. O conselheiro Alexandre Gomes Ribeiro colocou sua preocupação com relação ao

45

deslocamento desses alunos, especialmente os do Ensino Médio/Técnico, visto que não está

46

previsto transporte nas quartas-feiras à tarde. O conselheiro Leonardo Cury da Silva considerou

47

que estariam previstos sete pontos de votação e que, por isso, não haveria problemas (de fluxo).

48

Sobre a questão do transporte, o conselheiro Gabriel Zanon disse que as empresas de ônibus

49

poderiam ser avisadas com antecedência sobre a alteração. Em regime de votação: solicitação

50

de alteração do calendário acadêmico reprovada com 5 (cinco) votos contrários, 4 (quatro) votos

51

favoráveis e 1 (uma) abstenção. 2. Apreciação da proposta de criação do Núcleo de Memória

52

do Campus Bento Gonçalves. A presidente do Conselho do Campus, professora Soeni Bellé,

53

esclareceu que a criação do Núcleo de Memória do Campus Bento Gonçalves integrava as ações

54

comemorativas aos 60 (sessenta) anos do campus, mas que seria um núcleo permanente, com

55

um regulamento próprio, e com a finalidade de resgatar e preservar o patrimônio histórico e

56

cultural da instituição. Em regime de votação: proposta aprovada por unanimidade. 3. Assuntos
2

57

gerais. O conselheiro Gabriel Zanon solicitou à presidente do conselho que fizesse um

58

esclarecimento sobre a recente doação de computadores destinada ao campus. Soeni explicou

59

que no sistema onde são realizados os pagamentos do campus (SIAFI - Sistema Integrado de

60

Administração Financeira do Governo Federal), frequentemente aparecem mensagens de outros

61

órgãos federais anunciando o desfazimento ou doação de bens. Disse que o campus já havia se

62

candidatado em outras ocasiões, mas que somente desta vez havia sido contemplado, sendo o

63

órgão de origem o Conselho Nacional de Justiça, de Brasília, e o transporte por conta do campus.

64

O conselheiro Leonardo Alvarenga Pereira, que é Analista de Informática, explicou que os

65

equipamentos doados (em torno de 340 computadores e mais de 900 monitores), embora

66

usados, possuem uma configuração melhor do que os computadores utilizados pelos técnicos-

67

administrativos do campus, o que possibilitará uma renovação dos laboratórios de informática.

68

Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho do Campus agradeceu a presença de todos

69

e deu por encerrada a reunião, às catorze horas e trinta minutos. Encerro, assim, esta ata, que

70

será assinada por mim e pelos demais presentes.

Sandra Nicolli Piovesana ______________________________________________________
Soeni Bellé _________________________________________________________________
Alexandre de Oliveira Frozza ___________________________________________________
Alexandre Gomes Ribeiro _____________________________________________________
Augusto Basso Veber _________________________________________________________
Christian Casanova Klima _____________________________________________________
Gabriel Zanon ______________________________________________________________
Giancarlo Dal’Mas Tarso ______________________________________________________
Leandro Rocha Vieira _________________________________________________________
Leonardo Alvarenga Pereira ____________________________________________________
Leonardo Cury da Silva ________________________________________________________
Luis Henrique Ramos Camfield __________________________________________________
Raquel Fronza Scotton _________________________________________________________
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